
FULDT 
NEDGRAVEDE 
SYSTEMER



HVAD ER FUS “FULLY 
UNDERGROUND SYSTEM”?

BE-LOW FULDT NEDGRAVEDE SYSTEMER

Fuldt nedgravede affaldssystem (FUS), er en pladsbesparende 
affaldsløsning hvor alt affaldet bliver opbevaret under jorden. Over 
jorden er kun et indkasthus som kan fås i flere forskellige designs. Et 5 m3 
affaldssystem svarer til ca. 7,5 store 4 hjulet containere på 660 l, eller 21 
stk. 2 hjulet 240 l containere.

Et 5m3 affaldssystem kan fås som enkeltrums eller dobbeltrums, delt i 
50/50 eller 65/35. Det er meget aktuelt i forhold til affaldsfraktioner, 
hvor der ikke er den store mængde affald som f.eks. rest og madaffald. 
Affaldssystemerne kan bruges til alle fraktioner, og sortering af affald 
bruges mere og mere. I mange kommuner skal der i dag sorteres i 6 til 8 
affaldsfraktioner.

Løftekroge 
1-,2-,3 krogssystem

Indkasthus
fås i flere forskellige 
designs

Inspektionsluge

Gulv

Containeren
op til 5 m3 affald

Sikkerhedshegn
enkelt af design 
- nemt at vedligeholde

Perkolatkar

Betonbrønd
styrkeklasse C35/45

DER ER VED DISSE SYSTEMER 
MANGE FORDELE SOM: 

• Pladsbesparelse

• Mindre lugtgener 

• Skadedyrs sikret

• Vandalsikring 

• Driftsøkonomi 

• Børn og handicap venlig 

• Arbejdsmiljø 

• Bedre sortering

• Æstetik



INDKASTHUS

Indkasthuse er den synlige del over jorden. Disse fås i flere forskellige 
designs, med mange muligheder for tilpasset indkast. De tilpassede 
indkast er med til at fremme sorteringsgraden.

FUS pulverlakeret og Cortenstål er opbygget af sider, med mulighed 
for kun at udskifte én side, hvis uheldet med en påkørsel eller andet er 
tilfældet.

MG gummi og MG Træ/Cortenstål er designet af Møller & Grønborg 
A/S, som har lagt vægt på det enkle og æstetiske design. Selve indkastene 
er udformet så de passer til affaldsfraktionen. F.eks. kunne et glasindkast 
være Ø160mm, og et madaffaldsindkast er 220x220 mm.

FUS PULVERLAKERET FUS CORTENSTÅL

MG GUMMI MG TRÆ/CORTENSTÅL

INDKASTENE KAN TIL BÅDE ENKELT OG DOBBELT 
RUMS CONTAINERE VÆRE UDFORMET SOM:

• Rustfri enkelt tromle 

• Rustfri dobbelt tromle 

• Rustfri klap indkast 

• PE sving indkast

• Corten stål sving indkast



MULIGHEDER

INDKASTHUS
Indkasthuse er den synlige del, som skal passe ind til 
området og beboerne. 
FUS pulverlakering udføres i standardfarven 
RAL7016 mat, som falder naturligt ind i mange 
områder. I lakeringen er blandet Anti graffiti, som 
gør det muligt at fjerne graffiti uden at gøre skade 
på overfladen. For at fremme sorteringsgraden, 
er det vigtigt at have simpel og forståelig tekst/
piktogram samt tilpasning, for at gøre det så nemt 
for brugeren som muligt. Ved alle indkastene har vi 
mulighed for tilpasning af jeres egne logo/navn som 
integreres på indkasthuset. 

FUS pulverlakeret kan vælges i de fleste RAL 
farver. Designet af systemet sikrer en lang levetid, 
vi anbefaler derfor en diskret farve.  

EKSEMPLER PÅ VELEGNEDE 
FARVEMULIGHEDER



GULVOVERFLADER
Gulvet omkring indkasthuset er i niveau med terræn. 
Standarden er en kraftig dråbe galvaniseret dørkplade 4/6mm, med fald fra 
midten ud mod alle sider. Dette for at forhindre at der ligger vand på dørkpladen.
Gummigranulat kan fås i forskellige farver, og er kendt fra f.eks. faldunderlag på 
legepladser m.m.

Galvaniseret dørkplade

Gummigranulat

LØFTESYSTEM
Løftesystemet er lavet efter den pågældende kommunes ønsker. 
Oftest er det enten 1, 2 eller 3 krogs system. Vi har mulighed for at 
lave delte containere både med 2 og 3 kroge.
Løftesystemet er via en oliecylinder forbundet med bundklapperne. 
Der er kun et kort stykke kæde som er skærmet og ikke i kontakt med 
affaldet. Fordelen ved dette er, at kæder m.m. ikke forhindrer affaldet 
i at falde ud ved tømning. Efter arbejdstilsynets regler, bør disse kæder 
efterses årligt, hvilket ikke er noget problem ved vores systemer. 
Løftesystemet er en selvstændig enhed, hvilket gør at de spændinger 
og vrid der kommer ved en tømning ikke sætter sig i indkasthuset. 
Løftesystemet er godkendt efter EN13071.

Sikkerhedshegnet er en vigtig del af systemet. Det forhindrer 
faldulykker ned i betonkassen, i mens systemet tømmes. Hegnet 
fungerer med gascylinder, som ved vægten af containeren automatisk 
går op og ned ved tømning. Det er nemt for renovatøren at inspicere 
om alt er i orden, og sikkert/nemt at komme ned i betonkassen. 
Sikkerhedshegnet overholder EN13071.

1-krogs-system 2-krogs-system 3-krogs-system

SIKKERHEDSHEGN
Nemt at inspicere

Hurtig vedligeholdelse

Lave driftsomkostninger



CONTAINER/POSEN
Ved ønske om fast eller delt inderkerne bruger vi en varmgalvaniseret helsvejst 
container. Denne kraftige løsning er med til at sikre en langvarig holdbarhed. 
Containeren er forstærket flere steder og en evt. skillevæg flytter sig ikke. Ved en 
poseløsning tilpasses den pågældende fraktion, f.eks. kan den være ekstra kraftig 
til glas, eller med væsketætpose til madaffald. Posen bundtømmes via et reb som 
udløses og posen åbner sig. Efterfølgende strammes rebet igen og sættes fast i en 
rebholder. 

Betonkassen er en monoblok, uden nogen samlinger som evt. 
grundvand kan komme ind af. Betonkassen er med armeret jern, som 
sikrer at den holder i mange år. Betonkassen er trykstyrke C35/45 
og efterlever kravene i DS2420-1. Betonkasserne er produceret her i 
Danmark hos IBF betonvarefabrik.

GODKENDELSESTEST
EN13071

ISO 21898

CE Mærkning

BETONKASSE
Monoblok

Vandtæt

Styrkeklasse

Vores systemer er 100% produceret i Danmark og godkendt efter 
EN13071, som er en standard inde for bundtømmende systemer 
op til 5 m3. CE mærkning i forhold til støj, og ISO21898 vedr. 
posegodkendelsen.

Ét kammer

To-delt
50/50

To-delt
65/35

Pose



FYLDEMELDER 
Fyldemelder kan leveres til alle vores nedgravede 

affaldsløsninger. Det er muligt at lave en sms-løsning, når 
den pågældende container er fyldt. Fyldemelder giver rigtig 
god mening ved større fraktioner som glas/papir/pap/metal/
plast, og hvor tømningsintervallet kan være ca. 8-12 uger. 
Steder med større udsving i brugen af containeren, f.eks. 

sommerhusområder/helligdage er oplagte med fyldemelder. 
Erfaringer viser, at der kan spares op til 60% tømninger, ved 

installering af fyldemelder. 

LÅS
Der kan til alle vores indkast laves lås. Enten med almindelig 

cylinderlås eller elektronisk lås. Elektronisk lås kan bruges med 
brik eller kort. Ofte kan vi bruge eksisterende kort/brikker, hvis 

brugerne i forvejen har et sådant system. 

HANDICAPVENLIG
Indkasthøjden på vores affaldssystemer er brugervenlig, og kan 

benyttes af alle. Bruges der f.eks. tromle er den konstrueret 
således, at den kan bruges med én hånd. Tromlen er let at 

bruge, og selve indkasthuset står på gulvpladen. 

HURTIG & EFFEKTIV

TØMNING
De helt nedgravede affaldssystemer kan tømmes 
af næsten alle forsyninger. En tømning af 5 m3 
tager max. 3-5 minutter. Renovationsbilen er ofte 
ikke større end den almindelige renovationsbil der 
tømmer 2 og 4 hjulet containere.



PROJEKTERING
Det er en god ide at koble Be-low A/S på et evt. projekt så tidligt som muligt. Vi 
har erfaringen med at finde de rigtige placeringer samt kontakten til forsyningen, 
for at vide hvad der er muligt, og ikke muligt. Dette sker selvfølgelig i tæt 
samarbejde med kunden. Der er mange ting, der skal tages hensyn til i sådan en 
projektering. Lige fra handicapvenlig tilgang, til størrelsen på affaldsstationen. Ud 
fra listen til højre, vælger kunden selvfølgelig selv hvor meget eller hvor lidt, vi skal 
være koblet på. 

FRA START TIL SLUT

Kontakt til forsyning
Det er forskelligt fra forsyning til forsyning hvad reglerne er i forhold 
til nedgravede affaldsløsninger. Nogle forsyninger giver f.eks. tilskud 
til disse løsninger, hos andre får man et lavere tømningsgebyr. Der 
er forskel på, hvilke fraktioner der skal sorteres i, især i fremtiden. 
Nogle af disse ting er vigtige i forhold til nedgravede affaldssystemer.

Udregning af affaldsvolumen
Det er vigtigt at have den rette volumen til rådighed. Med 
gennemsnitstal for affald pr. lejemål, har vi kontakten til forsyningen 
som i sidste ende skal godkende størrelserne. På eksisterende steder 
tager vi gerne udgangspunkt i disse størrelser.

Placering af affaldsstationer
Fra nogle forsyninger, er der krav om afstand fra lejebolig til 
affaldsstation. Det er desuden vigtigt om affaldsstationer ligger ved 
en p-plads hvor der kommer mange mennesker, eller stationen står 
gemt væk. Disse og flere overvejelser skal man gøre sig inden der 
tages beslutning om den/de endelige placeringer.

LER oplysninger
LER oplysninger er et register med offentlige ledninger, bl.a. kloak/ 
vand/gas m.m. Disse informationer trækker vi inden vi går i gang 
med gravearbejdet.

Byggetilladelse/Gravetilladelse
Det er forskelligt fra kommune til kommune, om der skal søges om 
byggetilladelse eller blot gravetilladelse. Desuden om placeringen er 
på privat eller offentlig grund. Hvis det ønskes, hjælper vi gerne til 
med dette.

Anlægsarbejde
Anlægsarbejdet omfatter både selve gravearbejdet til betonkasserne, 
og tillige brolægningsarbejdet rundt om systemerne. Det er vigtigt 
at brolægningen har en hældning væk fra systemerne, så der ikke 
kommer overfladevand i betonkasserne. 

Evt. andet grave/anlægsarbejde
Eftersom vi har alle maskinerne på stedet allerede, er det ofte 
billigere mens vi er der, hvis der skal gøres andet anlægsarbejde. Vi 
giver altid et tilbud på evt. ekstraarbejde, så der ikke kommer nogle 
overraskelser. 



TILBEHØR
Slidskemodel kan være en god ide, hvis der er behov for indkast af større poser/
elementer. Her åbnes inspektionslemmen på forsiden af systemet. Der er slidsker på 
begge sider, og selve inspektionslemmen står fast og skal ikke holdes med hånden. Dette 
er særdeles velegnet til f.eks. skoler m.m., hvor servicepersonalet skal ud med affaldet i 
større poser. Selve indkasthøjden er lav, og med slidsker på siderne falder affaldet ned i 
beholderen af sig selv. 
Batteriboks. 8-12 l i enten rund eller firkantet. 
Elboks 20 l småt elektronik og pære i enten rund eller firkantet.

VASK & SERVICE
Det kan ofte være en god ide at tegne en serviceaftale. Herved kan vi komme på forkant 
med eventuelle problemer, og det vil i det lange løb forlænge produktets levetid. Det 
er nok de færreste der f.eks. køber en ny bil, uden at overholde serviceeftersynene. 
Below A/S har egen vaskeafdeling i koncernen, med en vaskebil dedikeret til nedgravede 
affaldsløsninger. 
Når vi kommer forbi bliver:

• Indkasthuset vasket udvendigt
• Dørkpladen vasket 
• Container vasket indvendigt
• Betonkassen spulet og suget tom.
• Selve systemet bliver inspiceret, og skulle der mod forventning være noget galt vil I 

få et tilbud på udbedring af dette.

ENTREPRENØRAFDELING
Be-low A/S har egen entreprenørafdeling i koncernen. Topprofessionelle folk, som altid 
har et smil på læben, og er klar til at hjælpe. De har ofte installeret disse systemer, og ved 
præcis hvad der skal gøres, hvis f.eks. en boligforening ønsker lidt ekstra, når nu vi er i 
gang. Det er alt fra støttemur til parkeringspladser.





BE-LOW A/S
Be-low A/S er en del af Kristian Rytter koncernen, som i dag er på ca. 100 
medarbejdere.  Kristian Rytter koncernen er en vækst- og udviklingsorienteret 
virksomhed, hvor innovation er i højsæde. Vi har højt til loftet, en flad organisation, 
og vi ønsker at fremstå som en attraktiv og spændende virksomhed for både 
kunder og medarbejdere. Vi uddanner lærlinge indenfor vores fag, og vi overholder 
dansk lovgivning, branche regler og de aftaler vi indgår. FUS systemet bliver 
udelukkende produceret i DK.

“
“
“

Be-low har været en god samarbejdspartner, de 
hjalp os med hele processen, fra udbudsmateriale til 
færdig installation. Beboerne har givet udtryk for at 
de efterfølgende er rigtig glade for de nedgravede 
affaldssystemer.
- Thomas, DEAS

Be-low er meget professionelle i deres tilgang til nye 
projekter. De er innovative og dygtige under hele 
processen. Vi bruger ikke udelukkende Be-low, men er 
glade for, når vores kunder vælger deres systemer. Her 
ved vi at servicen er i top, både under projektering, samt 
ved efterfølgende service. De holder hvad de lover.
- Peter, Borum Byggerådgivning

Vi producerer deres betonbrønde. Det har fra starten 
været en spændende proces. Be-low stiller store krav til 
kvaliteten, hvilket har passet godt ind i vores forretning. 
Be-low har nogle behagelige mennesker ansat, som ved 
hvad det drejer sig om.
- Lars, IBF Betonvarefabrik

DELVIST
NEDGRAVEDE SYSTEMER

ARKITEKTTEGNEDE
SYSTEMER

VASK / SERVICE

DET SIGER FOLK OM OS

ANDRE BE-LOW YDELSER
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Be-low A/S
Jellingvej 19
DK-9230 Svenstrup 

Be-low A/S
Finervej 7
DK-4621 Gadstrup

Hjemmeside: www.be-low.dk
Email: info@be-low.dk
Telefon: 98 38 58 00


