
GOR BioSystem

Ett biologiskt reningssteg 

för fettavskiljare

Sätt turbo på din 
gamla fettavskiljare.



Traditionella fettavskiljare fungerar inte. Istället för att lösa problem skapar de problem.

Det är inte så konstigt. Dagens fettavskiljare är i princip samma behållare som Nathaniel 

Whiting tog patent på år 1884. Idag har de blivit ett av världens största miljöproblem. Det

handlar bland annat om fett i avloppsledningar, tunga transporter, drift- och luktproblem. 

Sammantaget innebär detta enorma kostnader och klimatpåverkan både globalt och i Sverige.

Och med tanke på att ungefär 50% av fettavskiljarna i landet har driftproblem, vad är bara de

sammanlagda kostnaderna för detta?

Det finns dock en teknik som bokstavligen löser upp problemen med fett från grunden. 

GOR BioSystem. Bioterias patenterade biologiska reningssteg. I princip handlar det om att 

eliminera den obehagliga lukten och förvandla fett till vatten via en kontrollerad biologisk 

process. Vår lösning kan användas både för befintliga anläggningar och nyinstallerade.

Med GOR BioSystem medföljer en 100-procentig luktgaranti. Med GOR BioSystem får du full kontroll på din fettavskiljare.

Att trimma en gammal fettavskiljare
ger både prestanda och ekonomi.



I ett slag reduceras tömningsbehovet, kostnader och klimatpåverkan från transporter

minskar drastiskt. Obehagliga lukter försvinner. Istället för driftstörningar får du en fett-

avskiljare som är driftsäker. Och du får en lösning som är exakt anpassad till din fettav-

skiljare, oavsett fabrikat.

I över 20 år har vi på Bioteria utvecklat och förfinat vårt biologiska reningssteg för fett-

avskiljare. Eftersom fettavskiljaren utgör en tuff miljö så är alla komponenter framtagna

med fokus på driftsäkerhet och lång livslängd och alltid i nära samarbete med drift-

tekniker med praktiska erfarenheter av systemet och fettavskiljare.

Våra kunder ska spara pengar och miljö. De ska få driftsäkrare verksamheter fria från

skadliga fettutsläpp och hälsovådliga gaser.

För att bygga det uthålliga samhället är det dags att börja fylla samhället med uthålliga

lösningar. Precis det som GOR BioSystem från Bioteria handlar om.

Med GOR BioSystem minskar tömningsbehovet med över 90 procent.
Med GOR BioSystem används miljövänlig biologisk teknik.

Glöm alla gamla dåliga lösningar som ozon, odörfällor, kemikalier etc.



GOR BioSystem gör om din fett-

avskiljare till en som fungerar.

Befintlig fettavskiljare:

Under 20 år har vi utvecklat produkter och tjänster

för fettavskiljning och spillvattenhantering för

storkök och andra verksamheter som hanterar livs-

medel. Innovativ och patenterad teknik som gör

skillnad. Idag är vi en samarbetspartner som kan

erbjuda en komplett lösning för fettavskiljning där

miljö, hantering och ekonomi är i fokus. 

Förutom vårt unika biologiska reningssteg GOR

BioSystem  och egna fettavskiljare sköter vi även

projektering samt drift- och underhåll. Vår erfaren-

het och kompetens är dessutom något som vi gärna

delar med oss av i vårt samarbete eller via utbild-

ning. Märkligt vore det ju annars när man i grunden

arbetar för ett hållbart samhälle.

Högt tömningsbehov

Behöver tömmas minst

12 gånger per år.

Hälsofarlig

Farliga gaser uppstår,

till exempel svavelväte.

Dålig kontroll

Ingen driftkontroll online.

Omodern teknik

Mekanisk avskiljning som inte

utnyttjar modern teknik.

Igensättning

Stora risker för igensättning

på grund av obefintlig 

funktionskontroll.

Luktstörningar

Stora risker för luktstörningar på

grund av undermålig funktion.



Befintlig fettavskiljare efter 

uppdatering med GOR BioSystem:

STORKÖKSVENTILATION

DRIFT OCH UNDERHÅLL

FETTAVSKILJAREAVFALLS
HANTERING

Töms sällan

Minskar tömningsbehovet med

90 procent tack vare den effek-

tiva nedbrytningen av fett.

Ingen lukt

Tar bort lukt med 100 procent.

Ingen igensättning

Tack vare den effektiva nedbrytningen av

fett elimineras risken för igensättning.

Biologisk teknik

Med det patenterade biologiska

reningssystemet, GOR BioSystem,

utnyttjas den senaste tekniken.

Kontroll online

Kontinuerlig driftövervakning

via platsbesök och internet.

Bättre Drift och Underhåll

Utvecklad med utgångspunkt

att effektivisera och förenkla

drift och underhåll.
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GOR Biosystem, svart på vitt.

GOR BioSystem är ett patenterat biologiskt reningssteg för fettavskiljare. Systemet består av

ett styrskåp (GOR Control) som kontrollerar den biologiska processen, en biologisk produkt

(BioG) som innehåller bioaktiva ämnen såsom bakterier och näringssalter, och ett bottenluftar-

system som tillsammans skapar rätt förutsättning för en effektiv lukt- och fettnedbrytning.

Den biologiska processen driftövervakas av utbildade servicetekniker över hela landet och

ingår i Bioterias drift och underhållsprogram; GOR Maintenance Program.

GOR BioSystem sparar både

miljö och ekonomi, här kan du

se de uppmätta effekterna av

att byta till GOR BioSystem.



    

GOR BioSystem kan installeras i befintliga

fettavskiljare eller i nyproduktion. 

Nedan visas vilken modell av GOR BioSystem

som ska väljas till vilken flödesstorlek. 

Flöde Nyproduktion Befintlig

2 l/s GOR 200i GOR 200ri

3 l/s GOR 400i GOR 400ri

4 l/s GOR 400i GOR 400ri

7 l/s GOR 700i GOR 700ri

10 l/s GOR 1000i GOR 1000ri

15 l/s GOR 1500i GOR 1500ri

20 l/s GOR 2000i GOR 2000ri

25 l/s GOR 2500i GOR 2500ri

GOR BioSystem för 

inomhus fettavskiljare

Flöde Nyproduktion Befintlig

2 l/s GOR 200m GOR 200rm

3 l/s GOR 400m GOR 400rm

4 l/s GOR 400m GOR 400rm

7 l/s GOR 700m GOR 700rm

10 l/s GOR 1000m GOR 1000rm

15 l/s GOR 1500m GOR 1500rm

20 l/s GOR 2000m GOR 2000rm

25 l/s GOR 2500m GOR 2500rm

GOR BioSystem för 

markförlagda fettavskiljare



B I O T E R I A  A B      T I L L V E R K A R V Ä G E N  7      1 8 7  6 6  T Ä B Y      T E L  0 8  5 4 0  8 8 9  0 0      

www.bioteria.com     info@bioteria.com

Du behöver inte vara först med den senaste tekniken.

Idag används Bioterias teknik av 128 kommuner i Sverige. Teknik som bidrar till lägre kostnader och

bättre miljö. Men låt inte bara vi tala i egen sak, ring gärna och prata med några av våra kunder om

hur ny teknik löser gamla problem!

Telgefastigheter Peter Roth, Drift- och energisamordnare, tel 08-550 223 20

Kalmar Kommun Dan Söderström, VVS ingenjör, 0480 –450 531

Eskilstuna Kommunfastigheter Augusts Princess, VVS ingenjör, 070 –340 25 31

Svensk Turistförening Olle Larsson-Hytte, Teknisk Chef, 08 –463 21 20

Västerås Stad Jimmie Almberg, Förvaltare, 021 –39 11 36

SWECO Systems AB Michel Bengtsson, VVS konsult, 035–295 00 08

Grontmij AB Sadri Nosha, Projektledare  010 –4801438

Läs mer om alla våra referenser och deras lösningar i separat broschyr.

Miljöfördelar med GOR BioSystem:

• Minskad koldioxidutsläpp med i snitt med 2 ton CO2/fettavskiljare/år *

• MInskade bullerskador

• Minskar vägslitaget från tung trafik

• Tar bort 100% av de miljö och hälsofarliga gaserna

• Minskar fettutsläppen genom bättre kontroll och funktion

*Baserat på att fettavskiljaren ligger inom 1,5 mil från närmsta deponi. Om det är längre är besparingen ännu större.

Ekonomiska fördelar med GOR BioSystem:

• Minskar tömningsbehovet med 90% vilket minskar tömningskostnaderna lika mycket.

• Minskar drift och underhållskostnaderna med i genomsnitt 50% **

• Kan driftövervakas via Internet vilket minskar övervakningskostnaderna drastiskt.

• Som driftpartner tar Bioteria fullt ansvar för fettavskiljaren så alla akuta driftåtgärder minimeras 

• MInskar alla miljökostnader med över 95%

**Telgefastigheters uträkning


