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Hej Helle,
Hermed ansøgning vedr. affaldsindretningen på Ågrunden.
I forlængelse af vores møde forleden.
Håber det er fyldestgørende.
Kontakt mig gerne, hvis spørgsmål.
med venlig hilsen,

thomas nybo rasmussen
arkitekt maa ¤ landskabsarkitekt mdl ¤ partner
mob: +45 2681 6210
mail: tnr@vandkunst.dk
vandkunsten a/s ¤ www.vandkunsten.com
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PRODUKT- OG ETABLERINGSBESKRIVELSE
For nedgravede affaldssystemer UNO og DUO

Nedgravede systemer
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Indledning
Hermed beskrivelse af levering, montering og etableringsproces af helt nedgravede systemer til indsamling af
restaffald og genbrugsmaterialer
Herunder følger produktbeskrivelse af de tilbudte beholdere, model UNO/DUO, som er opbygget jf.
udbudsbetingelserne, og som selvfølgelig lever op til de gældende konstruktionsnormer, samt kommunale
vejledninger og regulativer.
Derudover er både egne montører og vore underentreprenører ansat på overenskomstmæssige vilkår, ligesom
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er noget der indtænkes i opgaverne med største selvfølgelighed.
Som eksempel herpå kan det nævnes at under etableringsarbejdet monteres yderbeholderne ikke bare med
sikkerhedssystem iht. kravene i EN13071-1 og -2, men derudover leveres de med yderligere sikkerhedslåg, så
både vore montører/underentreprenører kan færdes sikkert på arbejdsstedet, men også områdets beboere kan
føle sig 100 % trygge ved byggepladsen i udførelsesperioden.

Referencer
Referenceliste kan fremsendes efter ønske.
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UNO/DUO - beskrivelse
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Materialer generelt
Den komplette konstruktion i UNO/DUO er udført i robuste materialer. Alle metaldele er udført i hhv.
varmgalvaniseret eller rustfrit stål. Yderbeholderen er udført i beton i styrkeklasse 45, og er jernarmeret.
Certifikater vedr. overensstemmelse iht. konstruktionsnormer kan fremsendes, ligesom TÜV-erklæring også kan
fremsendes efter anmodning.

Inderbeholderen
Inderbeholderen er udført i fuldsvejst, varmgalvaniseret stål. Galvaniseringen er udført efter svejsning, således at
hele beholderen inkl. løftekonstruktion er beskyttet mod korrosion. Siderne i beholderen er udført i 3 mm tykke
stålplader, og bundkarret under beholderen er udført i 4 mm tykke stålplader.

Eksempler på svejsekvalitet
Galvaniseringsprocessen, der som nævnt udføres på alle komponenter efter svejsning, sker iht. kravene i BS/EN
ISO 1461:2009, hvilket i praksis betyder at stålet bliver belagt med zink – minimum 395g/m² og minimum
lagtykkelse 55 µm.
Bundlugerne i beholderen åbnes/lukkes v. hjælp af kædetræk, der direkte forbinder anhugningskrogene med
bundlugerne. Kæderne løber inden i rør langs siden af beholderen, og kommer derfor aldrig i kontakt med
affaldet. Det er med til at sikre at beholderen tømmes nemt og effektivt, uden risiko for fasthængende affald
indvendigt i beholderen. Og dermed elimineres en potentiel risiko for lugtgener.

Fsva. de delte beholdere er beholderen forsynet med en skillevæg i varmgalvaniseret stål, og de to bundluger,
der er lige store, kan åbnes uafhængigt af hinanden, hvilket sikrer optimeret tømning.
Som yderligere sikring mod korrosion i beholderdelen til bioaffald, er bundkarret ved denne fraktion, samt
separatorpladen, der skiller det faste affald fra perkolaten, begge epoxylakeret for optimal holdbarhed. Denne
løsning er utrolig robust, og indgår som et krav i mange kommuner/forsyningsselskaber – herunder bl.a. også I/S
Vestforbrænding.
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Der tilbydes både 1-kammer og 2-kammer beholdere til restaffald. UNO er såkaldte 1-kammer beholdere, og
DUO er 2-kammer beholdere. Alle beholdere tilbydes med 3-krogs tømningssystem, og alle har – uanset type –
samme betjening af krogene, for at sikre minimal risiko for fejlhåndtering. Krogene er positioneret med 250 mm
centerafstand, og lever dermed op til både EN13071-3:2013.
Ligeledes leveres DUO beholderne med fraktionsmærkat på bundlugerne, således at tømningschaufføren kan se
– også når beholderen er hejst op – hvilken bundluge der skal åbnes.
Tømningsvejledning kan fremsendes efter anmodning
Placering og udseende af anhugningskroge er vist længere fremme i denne beskrivelse – i afsnittet om mærkning
og piktogrammer

Alle beholdere er udført i særdeles kraftig konstruktion, der sikrer lang levetid, selv med den hårdhændede
behandling, som de nedgravede beholdere erfaringsmæssigt bliver udsat for. Som det fremgår af billederne med
eksempler på svejsekvalitet så er der påsvejst forstærkninger ved bunden af beholderen til sikring af stivhed i
konstruktionen, og derudover er der indvendigt i beholderen også påsvejst forstærkningsplader der igen dels
forstærker konstruktionen, men som også er med til at sikre problemfri tømning, da affaldet herved glider
nemmere ud.
Vi har derfor ingen problemer med at tilbyde 10 års garanti ved normalt brug jf. instruktioner, på de nedgravede
beholdere (20 år på betonkummen)
Fsva. beholderne til glas, så er de som standard leveret med støjdæmpning (støjabsorberende materiale
monteret på undersiden af dørkpladen) Derudover kan der tilvælges, mod tillægspris, yderligere støjdæmpning i
form af flaskebremse og gummibelægning i bundluger.

Indkasthuset
Indkasthuset (både UNO og DUO) er ligesom inderbeholderen udført i fuldsvejst, varmgalvaniseret stål, der
efterfølgende er pulverlakeret i farve RAL7021. Herefter kan der monteres tekster/piktogrammer i varmefast
folie, inden det afsluttende lag anti-graffiti lak.
Der er ingen skarpe kanter på indkasthuset, og designet den med sin buede front om den horisontale akse, og
bagsiden der er valset i en bue om den vertikale akse, samlet med de lodrette sider, gør at indkasthuset passer
diskret ind i omgivelserne nærmest uanset hvor de placeres.

Indkaståbningerne sidder i en højde – afhængigt af fraktionen – på 700-750 mm over terræn, og er dermed
meget let tilgængelige for alle – både børn, og også eksempelvis kørestolsbrugere. Indkasthøjden er helt i tråd
med SBI anvisninger iflg. tjekliste om tilgængelighed for bygningsnære udearealer. Under indkastet er
servicelugen placeret, så der kan opnås adgang til beholderen nedenunder.
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Foreslåede indkaståbninger:
Affaldsfraktion

Indkaststørrelse
UNO

Indkaststørrelse
DUO

Indkast udført i

Adgangskontrol
mulig

Nytårssikring
mulig

Restaffald
Organisk
affald
Plast

Tromle 80 liter
Ikke aktuelt

Tromle 60 liter
Tromle 30 liter

Rustfrit stål
Rustfrit stål

Ja
Ja

Ja
Ja

Ikke aktuelt

Rustfrit stål

Ja

Ja

Metal

Ikke aktuelt

Indkastklap
400x200
Indkastklap
400x200

Rustfrit stål

Ja

Ja

Eksempel på etableret affaldsø med UNO og DUO.
Skitsetegninger med målangivelser af indkasthuse er vedlagt som bilag til det komplette tilbud.
Bemærk at farven her ikke er den tilbudte Antique Grey

joca a/s | Industrivej 6 | 7830 Vinderup | T 97 44 36 66 | joca@joca.dk | joca.dk

5

UNO/DUO - beskrivelse
Levering | Udgravning | Montering

Tromleindkastet er forsynet med et ”rigtigt ” håndtag. Dette er med til at fjerne risikoen for klemning af fingre i
lukning af tromlen. Tromler holder sig selv i åben position, så også brugere der kun har en hånds brug, også kan
bruge affaldssystemet uden problemer.

Mærkning og piktogrammer
Vores forslag til placering af fraktionsmærkning er at montere klæbemærkater på indkasttromlen. Alternativt kan
de klæbes på et skilt på frontpanelet under indkastet, som vist på billedet side 5. Skiltene monteres med
popnitter, og der er forboret huller i frontpanelet, således der ikke skal bores i indkasthuset efter
galvanisering/lakering.

Rengøring
Rengøring af indkasthuset foretages nemt og enkelt. Hvis det kun er selve indkasthuset der skal rengøres, gøres
det nemmest udvendigt og indvendigt med vand med en mild sæbeopløsning (eksempelvis autoshampoo) og en
blød børste. Dette foretages efter behov.
Vi anbefaler at det komplette system (indkasthus, inderbeholder og betonkumme) rengøres både indvendigt og
udvendigt en gang om året. Dette gøres nemmest med specialindrettet vaskebil, hvor der både kan vaskes med
højtryksspuling, men også – og ikke mindst – er plads til at medbringe en vis mængde affald, så man ikke er
afhængig af at skulle tilpasse rengøring 100% ift. tømning.
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Yderbeholderen
Yderbeholderen er støbt i et stykke, og er som standard tilpasset 5 m³ inderbeholder. Det giver stor fleksibilitet
ift. evt. fremtidige ændringer af kapacitetsbehov. Beholderen er dansk produceret, og udført i jernarmeret
beton, styrkeklasse 45. Betonbeholderen måler 1665x1665x2830 mm udvendigt, og leveres med ramme for
sikkerhedssystem, samt ekstra sikkerhedslåg, monteret fra betonværket. Det gør, som tidligere nævnt, at
sikkerheden er helt i top på byggepladsen. Selve det automatiske sikkerhedssystem færdigmonteres af joca
montører samtidig med levering af inderbeholdere, så joca kan stå 100% på mål at arbejdet er udført iht. vores
anvisninger, og at de nedgravede systemer fungerer efter hensigten.
Herunder er vist skitse af betonbeholder, samt sikkerhedssystem

Desuden leveres betonbeholderen som standard med opdriftssikring monteret.
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Dørkplade
Leveres som en integreret del ift. inderbeholder og indkastsøjle. Den er udført i skridsikret overflade, og i 4/6
mm tyk stålplade, der er – som alle andre dele – varmgalvaniseret efter svejsning.
Dørkpladen har nedbukkede kanter (5 mm) der sikrer at dørkpladen slutter tæt ned mod det omkringliggende
belægning. Samtidig giver det også en stivere dørkplade, der er bedre sikret mod skader ifm. håndteringen af
kran. Dørkpladen måler 1600x1600 mm i flademål.

Etablering
Etablering udføres efter udbudsmaterialets beskrivelse, samt efter joca a/s etablerings anvisninger.
Jord entreprenøren er valgt ud fra hans lange erfaring med etablering af affaldsbeholdere under jord.
Der er stor fokus på sikkerhed, både for beboerne og for det mandskab der udfører arbejdet. Dette ses ved at
eventuelle åbne huller afspærres eller dækkes til med en jernplade, så fare for at nedstyrtning undgås.
Arbejdet med udgravning til beholderne, foregår så vidt det er muligt enten ved brug af gravekasser, eller med
solid afstivning på siderne så anlægget bliver så begrænset i størrelse som muligt, og med størst mulig sikkerhed
for mandskabet der færdes omkring udgravningen. Det skal her understreges at vi har – baseret på erfaring fra
mange projekter – udviklet en specialløsning der gør at det ikke er nødvendigt at have mandskab i udgravningen.
Entreprenøren vil, for at være så godt forberedt som muligt, indhente LER oplysninger før opstart.
Vi ved at der kan opstå situationer hvor forholdene i jorden ikke er som forventet, skulle det ske er vores
entreprenør er vant til at håndtere denne type opgaver.
For at sikre bygherre en god kvalitet, har vi implementeret et kvalitetssikringssystem med entreprenøren, som
afleveres til bygherre ved projektets afslutning.
Ved ekstra arbejder har vi en helt fast procedure der sikre at der ikke igangsættes ekstraarbejder uden
forudgående aftale med bygherre. Og hvis ekstra arbejder igangsættes, så ligger der et tilhørende prisoverslag på
ekstraopgaven, så bygherre i god tid kan acceptere eventuelle ekstra udgifter.

Vedligehold
Vedligeholdelse af de nedgravede systemer er et vigtigt element i sikring af optimal drift. Derfor modtager
bygherre – ca. en uge før afleveringsforretning – D&V materiale gældende for de nedgravede systemer, hvori det
beskrives:
-

Hvilke komponenter opgaven drejer sig om
Forventet tidsforbrug for opgaven
Evt. materialeforbrug
Intervallet for opgavens udførelse

Derudover gives, enten ifm. afleveringsforretning, eller på andet aftalt tidspunkt op til afleveringsforretning, en
præcis gennemgang on-site af de beskrevne opgaver, og en oplæring i hvordan opgaverne udføres nemmest.
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Nogle af delene i et nedgravet system er at betegne som sliddele, og derfor kan det komme på tale at skulle
udskifte disse for at opnå god driftssikkerhed – også 15-25 år frem i tiden.
Vi har baseret os på erfaringer fra vore udenlandske leverandører, da der ikke har været nedgravede systemer
etableret i Danmark i større målestok i mere end ca. 10 år – og derfor læner vi os op ad erfaringstal fra bl.a.
Holland, hvor erfaringsgrundlaget er markant mere langstrakt.
De komponenter hvor vi ser det kan komme på tale at foretage udskiftning efter ca. 10 år er:
Wirer og ruller til sikkerhedshegn
Hængselstang til bundluger
Kæder fra anhugningsøjer til bundluger
Bundluge til organisk affald (hvis relevant)

Som følge af ovenstående, kan vi også fra vores side tilbyde serviceaftale efter jocare konceptet. For mere
information herom, kontakt venligst joca, eller læs mere på www.joca.dk/jocare
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