
För bättre ekonomi och miljö!

AVFALLSBEHÅLLARE



Under 2014 behandlades över 4,5 miljoner ton hushållsavfall i Sverige, det motsvarar ca 466 kilo per person. 
Detta är en 50 % ökning jämfört med 1990 och det ser inte ut att ske någon förändring. En effektiv och ansvarsfull 
avfallshantering är därför en förutsättning för att uppnå en hållbar utveckling. Ökningen av mängden avfall och 
den ökade miljömedvetenheten i allmänhet, har påskyndat utvecklingen inom avfallshantering, vilket syns i ny 
lagstiftning och utvecklingen av miljövänliga lösningar.

Hushållen producerar allt mer sopor
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Revolutionerande lösning
– avfallsuppsamling under mark
Avfallsekonomi AB bidrar till en mer ansvarsfull hantering av naturens resurser genom att underlätta återvinning, 
samt skapa långsiktiga förutsättningar för bättre livskvalitet och en mer hälsosam avfallshantering. Vi tillhanda-
håller en revolutionerande lösning – de underjordiska avfallsbehållarna Garby. Garbys underjordiska del som 
förvarar avfallet är tillverkad i polyeten. Poyeten är särskilt anpassad för användning under markytan då den är 
helt vattenbeständig. Behållaren är därför 100% vattentät.
I enlighet med kraven på separat avfallsuppsamling har Garby-behållaren lock i olika färger som markerar olika 
typer av avfall. Lockens utformning är även anpassade för enkel användning för rörelsehindrade personer samt 
för barn. I behållaren för icke-biologiskt avfall används en uppsamlingssäck i slitstark textil. I behållaren för bio- 
logiskt avfall används istället en ventilerad metallinsats med öppningsbara luckor i botten. Uppsamlingssäcken 
och metallinsatsen är utrustade med lyftöglor för att enkelt kunna lyftas till sopbilen vid tömning. Säcken är 
utrustad med ett snöre i botten som används för tömning. Säcken är slitstark med lång hållbarhet för att klara 
hämtningar av avfall under flera år. Metallinsatserna är utrustade med en öppningsmekanism för luckan. För gla-
sinsamling finns en förstärkt uppsamlingssäck eller så används en separat innerbehållare. Alla Garby-behållare är 
utrustade med lyftöglor så att de på ett säkert sätt kan sänkas ner i marken vid installation.

• Garby-behållaren är tillverkad av biologiskt nedbrytbar polyeten som är ett ofarligt material och som är mycket 
motståndskraftig mot stötar, temperaturskillnader, UV-strålning samt mekanisk påverkan och slitage.
• Tack vare Garby-behållarens lätta vikt kan de installeras snabbt och enkelt och de kräver minimalt underhåll.
• Behållarnas livslängd är ca 50 år.
• Garby-behållaren tillverkas i enlighet med den europeiska standarden EN 13071 och kan tömmas av vanliga 
sopbilar, utrustade med lyftkran.
• Certifikatet visar att Garby-behållaren är av högsta kvalitet och borgar för många år av okomplicerad avfalls-
hantering.

Fördelarna med avfallsuppsamling under mark

Garby 1300 L
Ø 850 mm

Garby 3000 L
Ø 1250 mm

Garby 5000 L
Ø 1600 mm

Garby 2200 L
Ø 1600 mm
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Jämförelse mellan Garby 5 000 l, 6 containrar på hjul och 42 stycken hushållscontainrar 120 l.

= =

Mer plats för naturen
• 70 % av Garby-behållarens volym finns under mark, vilket ger snyggt utseende i omgivningen där behållarna smälter 
in i miljön.
• Garby-behållarens stora volym reducerar frekvensen av sophämtning och rationaliserar utgifterna för sophämtning-
en, samtidigt som störande buller från sophämtningen minskas i omgivningen.
• Garbybehållarens förmåga att samla upp stora mängder avfall lämpar sig både för den kommunala och privata sek-
torn. Exempelvis; flerfamiljshus, enskilda hus, campingplatser, rastplatser, semesterorter, hotellkomplex,   skidorter, 
affärs- och industribyggnader, skolor, förskolor, badplatser, parker, evenemangsområden samt byggnader där stora 
mängder avfall genereras.



När Garby-behållarna installeras garanterar vi en korrekt in-
stallation. Vi ger också råd om hur en lämplig plats ska väljas 
ut. En lämplig plats är en plats som både ger enkel åtkomst till 
sopbehållaren och enkel åtkomst för sopbilen. När en plats ska 
väljas tar vi också i beaktande att det inte finns några objekt i 
närheten av behållaren som skulle kunna hindra åtkomsten 
eller hämtningen av soporna (t.ex. elkablar). När en behållare 
installeras är det nödvändigt att gräva ett 150 cm djupt hål i 
marken. Det är av största vikt att installationen av behållaren 
utförs i enlighet med våra anvisningar. När flera behållare in-
stalleras bredvid varandra är det rekommenderade avståndet 
mellan behållarna minst 80 cm. Behållaren kan även förankras 
med Garby förankringsfötter, dessa används vid hög grund-
vattennivå.

Praktisk installation

Enkel och mer hygienisk hämtning
• Detta är ett innovativt sätt att tömma avfall på med hjälp av en stor säck som lyfts direkt upp i lastbilen 
vid tömning. Behållaren förblir på så sätt torr och ren under lång tid och garanterar samtidigt en hygienisk  
arbetsmiljö.

Bättre hygien
• Den låga temperaturen under mark och den 100 % vattentäta behållaren, neutraliserar otrevliga odörer som 
bildas vid nedbrytning av avfall. Detta ger trevligare miljö kring sophanteringen, speciellt under sommar-
månaderna.

Separerad avfallsuppsamling
• I enlighet med moderna krav på hållbar utveckling kan Garby-behållaren utrustas med färgkodade lock, för 
olika avfallstyper.

Ekonomisk investering i miljön
• Tack vare den fasta installationen reduceras stölder och skador på de underjordiska sopbehållarna
• Miljöföroreningen under själva sophämtningen minskar
• Färre sophämtningar
• Systemet för avfallskompostering gör att volymen kan minskas. Det minskar processens miljöbelastning. 
• Tydlig och planerad avfallshantering
• Effektiv, organiserad och tydlig sophämtning samt konstant övervakning av mängden samlat avfall med 
exakt statistik



Enkelt underhåll
Underhållet av en Garby är praktiskt taget obefintligt. Polyeten är slitstarkt och motståndskraftigt mot  
väder och temperaturförändringar. I den mån något skulle gå sönder eller saboteras så tillhandahåller vi 
reservdelar.

Avancerad övervakningsteknik
Standardtypen av en Garby kan enkelt uppgraderas elektroniskt med övervakningsteknik. Genom mon-
tering av en övervakningsenhet på behållarens hölje kan avfallsnivån i behållaren övervakas. När behål-
laren är full och behöver tömmas indikerar enheten detta. Ett torrcellsbatteri ger energi för två års använd-
ning. Dessa kan även laddas med solceller.  
Behållaren kan också utrustas med ett 
elektromagnetiskt lock som öppnas av ett 
identifieringskort. Uppgifterna kan också 
analyseras via GSM- eller GPRS-teknik. 
Med ytterligare enheter, såsom kartogra-
fisk demonstration av behållarens place-
ring och den riktning som sopbilen rör sig 
i, kan du ytterligare förenkla planeringen 
vid sophämtning. Om standardtypen av 
en Garby uppgraderas med en avance-
rad övervakningsteknik är det möjligt att  
organisera en välplanerad, effektiv och 
tydlig sophämtning med konstant över-
vakning.
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Ventilerad kompost-
behållare

Lock med trumma

Garbys avfallsbehållare för kompost 
är utrustad med en ventilerad inner-
behållare för att motverka sk ”välling”  
i komposten.

Behållaren kan även ut-
rustas med trumma med 
”slussfunktion” för att mot-
verka att någon exempelvis 
vittjar behållaren.



Tillbehör – brandstopp
Garby avfallsbehållare kan nu även utrustas med ett unikt brandskydd. Det händer ibland att det inträffar 
olyckor i samband med grillning, någon är ouppmärksam och tömmer grillkol som inte slocknat i behåll-
aren. En markbehållare utrustad med vårt unika brandskydd fungerar ungefär som ett sprinklersystem och 
vid 90 grader utlöser en geléaktig massa som släcker elden. Behållaren monteras under locket.  

Tillbehör – beklädnad
Garby avfallsbehållare kan utrustas med beklädnad efter smak och tycke, för att bättre smälta in i sin om-
givning. Det allra vanligaste är tryckimpregnerat naturträ. Det finns även färgad komposit och aluminium-
beklädnad.

Markbehållare för källsortering
Vill man källsortera i sina Garby avfallsbehållare så utrustas dessa redan från början med öppningar och 
luckor som matchar det avfall som skall sorteras. Fördelarna med att källsortera i Garby avfallsbehållare är 
givetvis många inte minst med tanke på tömningsintervallerna.

Öppning för glas Öppning för plast Öppning för tidningar



AVFALLSEKONOMI GARBY AB
Storgatan 11, 411 24 Göteborg, Sweden
t | +46 31 10 71 01 
e | info@avfallsekonomi.se
w | www.avfallsekonomi.se
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