
markbädd på burk

BIOROCK®

Certifierad avloppsvattenrening 
på burk utan el



4evergreen markbädd på burk
kräver varken grävning av 
provgropar, stor markyta eller
el för att hjälpa dig att rena ditt 
avloppsvatten.



4evergreen markbädd på burk är till för dig som saknar anslutning till det
kommunala avloppsnätet. Generellt sett påminner reningsprocessen i vår
markbädd på burk om den traditionella tekniken i en infiltration/markbädd.
Den största skillnaden är mindre ytbehov och möjligheten till underhåll av
systemet, samt att vår markbädd på burk är certifi erad enligt EN12566-3.

4evergreen markbädd på burk lämpar sig för såväl permanentboende som
för fritidsboende och är idag en av de mest använda lösningarna i Sverige
för enskilt avlopp. 

4evergreen markbädd på burk

Fördelar med 4evergreen markbädd på burk:

• Behöver ingen el.
• Tar minimalt med utrymme i anspråk.
• Möjlighet till enkelt underhåll - kan hantera slamflykt.
• Behöver inte grävas om som en vanlig markbädd.
• Tyst under drift.
• Kan kopplas på befintlig trekammarbrunn/slamavskiljare.
• Enkel att installera.
• Inget krav på serviceavtal. 
• Testad för fritidsboende med variationsbelastningar mellan 0 - 200%

Vår markbädd på burk är ett av
marknadens mest yteffektiva system 
för avloppsvattenrening.



Hur funkar det? Det första som sker är att avloppsvattnet
avskiljs i en slamavskiljare/trekammarbrunn
som är placerad framför din markbädd på 
burk. Detta reningssteg separerar de fasta 
partiklarna från vätska.

Efter slamavskiljning leds vattnet in i mark-
bädden på burk och sprids med spridarrör 
över det bio-medium som finns i enheten. 
Mediet är ett fi bermaterial med en 
absorberande förmåga att hålla kvar vatten, 
vilket bidrar till att vattnet stannar kvar och 
får en maximerad uppehållstid för den 
biologiska behandlingen.

4evergreen markbädd på burk,
för dig som vill slippa
omgrävning.
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Syresättning av bio-mediet sker i flera 
nivåer genom en separat avluftning med 
självdrag. Den kraftiga syresättningen 
skapar förutsättningar för att behandla 
avloppsvatten på exakt samma sätt som 
naturen behandlar avloppsvatten i marken 
eller i utkanten av en damm.

Det organiska material som fångas i 
bio-mediet bryts ned biologiskt och det rena 
vattnet sipprar igenom. 



Underhåll av
systemet

Det finns ingen teknisk lösning för att rena
avloppsvatten som inte kräver tillsyn eller
någon form av underhåll. 4evergreen mark-
bädd på burk är inget undantag. Precis som
en traditionell markbädd behöver systemet
årligen inspekteras genom ett enkelt så 
kallat egenkontrollprogram. Detta för att 
säkerställa bl.a. god ventilation och att det 
ej förekommit slamflykt ut i enheten.

Vi erbjuder denna årliga inspektion i form
av ett serviceavtal i de fall fastighetsägaren
själv inte avser att utföra sin tillsyn. 

Fördelen mot en traditionell markbädd är att
det finns ett lock att lyfta på för inspektion.
Detta möjliggör även underhåll av 
bio-mediet i enheten ifall oturen skulle vara 
framme och slamflykt sker ut ur slamavskil-
jaren.

För en vanlig markbädd innebär en slamflykt
normalt ett behov av omgrävning, något 
som inte behöver göras med 4evergreen 
markbädd på burk.

4evergreen markbädd på burk är certifierad enligt gällande EU-förordning och är CE-märkt
enligt EN12566-3. Att CE-märka enligt EN12566-3 innebär en tredjepartsutvärdering av
funktionen på produkten.

I Sverige ställer vi krav på reduktion av biokemisk syreförbrukning (BOD), fosfor (P-tot) och
kväve (N-tot). Vår produkt reducerar, i likhet med en traditionell markbädd, både BOD och 
kväve till de nivåer som det ställs krav på. På vissa platser finns det behov av att reducera 
fosfor i mycket hög grad. I dessa fall kompletterar man med fosforrening, vilket gör att 
4evergreen markbädd på burk lever upp till alla de krav som ställs på enskilt avlopp idag

EN12566-3
certifierat

Reningskapacitet  BOD  P-tot  N-tot 

Svenska krav    90%  70-90% 0-50%  Reduktion
NFS 2006:7   30mg/l  3-1mg/l  40mg/l  Halt i vattnet

4evergreen    98%  90%*  52%  Reduktion
markbädd på burk  4mg/l  <1mg/l*  32mg/l  Halt i vattnet

* Resultat med kompletterande fosforrening. 



För att rena fosfor till de högsta nivåerna krävs en kemisk reaktion. Denna reaktion kan man
åstadkomma genom tillsättning av flockningsmedel i avloppsvattnet, alternativt genom att
låta vattnet rinna igenom ett reaktivt filtermaterial som sista reningssteg.

Vi har valt att erbjuda två lätthanterliga och robusta alternativ, kemdosering eller
reaktivt fosforfilter.

Kompletterande
fosforrening

Kemdoseringsenhet BR40

Kemdoseringsenheten BR40 är en doserenhet
för dig med högre krav på fosforrening än vad
markbäddar och infiltrationer klarar av. 
Kemdoseringsenheten placeras så att dosering 
av flockningsmedel sker i ledningen ut från 
huset in till slamavskiljaren. Fosforn binds här i 
ett så kallat kemslam och stannar i slamavskil-
jaren. Därmed föreligger ett behov av att använ-
da en större slamavskiljare än vanligt, minst tre 
kubik för ett hushåll.

Reaktivt fosforfilter

Ett fosforfilter i form av en säck fylld med ett
kalkrikt fosforbindande material placeras i
en brunn efter 4evergreen markbädd på burk.
Vattnet rinner till botten av brunnen och stiger
genom materialet och breddar ut ur brunnen till
närmsta recipient, detta sker helt passivt.
Materialet i brunnen byts sedan med jämna
mellanrum beroende på belastning.

KALK

Oavsett val av lösning för fosforrening krävs någon form av tillsyn och underhåll. Vi kan 
idag erbjuda ett serviceavtal på vår kemdoseringsenheter BR40, vilket innebär årligt besök 
med påfyllning av flockningsmedel, kontrollmätning av funktion samt eventuella justering-
ar och byte av reservdelar. I de fall ett reaktivt fosforfilter installeras är service och byte av 
material något som faller på producenten av det reaktiva materialet i säcken. 

Underhåll av
fosforrening
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4evergreen markbädd på burk BIOROCK finns i olika storlekar som passar till ett,
två, tre eller fem hushåll. Nedan kan du jämföra de olika måtten och se hur stor din
4evergreen markbädd på burk kommer att bli. 

Hur stor blir din markbädd på burk?
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ANTAL HUSHÅLL     1     2     3     5

A Totalhöjd (m)   2,10  2,10  2,10  2,175

B Marknivå (m)   1,98  1,98  1,98  2,065

C Centrum - inlopp (m)  1,408  1,408  1,408  1,528

D Centrum - utlopp (m)  0,31  0,31  0,31  0,315

E Totallängd (m)  1,15  1,45  2,15  3,55

A Maxvikt (kg)   186  223  297  625

Övriga mått på ritningen skiljer sig ej, oavsett antal hushåll.



BEFINTLIG/NY  BRUNN

m
in

 3
m

MARKBÄDD
PÅ BURK

11
50

70
0

40
0

Ø110

[mm]

E

A B

C

D

Att leverera pålitliga och robusta produkter för vattenrening. 
Försäljningen sker genom återförsäljare i Sverige och genom 
vår höga geografiska närvaro förstår vi våra kunders behov i 
deras lokala marknad.

AB Evergreen Solutions   | 08-4100 77 27 | info@4evergreen.se |  www.4evergreen.se  
Stockholm | Göteborg | Borås | Umeå | Jönköping | Norrköping | Skurup

Din närmaste återförsäljare:

Affärsidé


