
Vi gør miljø lønsomt



3 generationer af familien Järnebrink, er i dag en aktiv del 
af hverdagen på hovedkontoret i Rimbo, beliggende i 
Norrtälje Kommune i Sverige. Med fokus på at gøre en 
forskel i kampen om en bæredygtig fremtid, drives og 
udvikles virksomheden af familien. Passion er en af flere 
byggeblokke, der har ledt til stor succes i salg og service 
af Smart City Solutions, med den amerikanske forretnings 
partner Bigbelly som omdrejnings punkt


EWF ECO er et fuldt ejet datterselskab til JMP Invest AB, 
som blev grundlagt i 2008, EWF ECOs forretningsmodel 
fokuserer på at introducere, etablere og levere smarte, 
grønne og bæredygtige løsninger til offentlige og 
kommercielle samarbejdspartnere primært i Norden.


EWF ECO er eksklusive distributører af Bigbelly og Steora. 
Agenturerne omfatter ud over Sverige også Finland, Norge 
og for agenturet på Bigbelly Danmark. 

EWF ECO AB

Vil du vide mere om os og vores services?  

Invitere vi dig til at besøge os på www.ewfeco.com

eller ringe på +45 89 88 08 20.

http://www.ewfeco.com


Miljø 

Hos EWF ECO arbejder

vi målrettet mod et bedre miljø.


Gennem smarte, innovative

og bæredygtige løsninger - gavnes


miljø, kunden og fremtiden

Innovation 

Gennem et stærkt erhvervs netværk 
og nytænkning, kan vi levere 

markedsledende løsninger, der sikre 
miljø fokus ved brug af teknologi 
som virkemiddel til en bæredygtig 

fremtid.

Bæredygtighed 

Vi oplever at Samarbejde og samskabelse, 
er nødvendigt for en bæredygtig fremtid. 

Bæredygtighed er et vitalt aspekt 

i vores løsninger, med det klare formål:      
“At kunne levere langvarig kvalitet med 

målbare fordele.”



Bigbelly platformen 
Bigbelly er en innovativ Smart Waste platform med over 50.000 
aktive enheder delt på 54 lande. Platformen består af et produkt 
sortiment i affaldskurve og dataopsamling fra indbyggede sensorer 
og en sky baseret online management sortware “Clean 5.0”.


Løsningens produkt sortiment kan sammensættes i forhold til 
behovet i et givet miljø og tilbyder mulighed for kilde sortering. 
Platformen er tilgængelig i internet browser og som apple samt 
android mobile APP.


Flagskibet High Capacity 5 med indbygget komprimator kan 
indeholde 570 liter ukomprimeret affald og derved erstatte op mod 
8 traditionelle affaldskurve målt på kapacitet, Standard Capacity 5.5 
uden komprimator håndtere 190 liter affald. Alle enheder kan 
skræddersyes med unikt grafiske design og kan løbende tilpasses 
det enkelte byrum i udvikling.


Der er i dag (2018) mere end 2.500 enheder i Skandinavien, hvor 
platformen levere analyser og informationer på en række områder 
som f.eks affaldsniveauet i affaldskurve helt ned i 20% intervaller.  

Merværdi til organisationen, miljøet, 
gæster og borgere.



Det skal være let at gøre det rigtige 

For at målet om en grøn og bæredygtig fremtid skal kunne 
realiseres, kræver det at genopfinde nogle af de daglige 
processer i byrummet hos både private og offen tlige 
virksomheder. Specifikt på affaldsområdet ses i dagen hverdag 
domineret af tradition, faste tidskrævende rutiner, manuelle 
processer med stort resurse spild samt en del hypoteser der bør 
udfordres.


Ved hjælp af BigBelly´s system der er udviklet specifikt til denne 
opgave, bliver det enkelt at løse udfordringer med affald og at 
tilføje kildesortering. Det er muligt at drage nytte af den 
eksisterende infrastruktur til affaldshåndtering og udbygge med 
nye funktioner og teknologiske fremskridt.


Målbare miljøgevinster 
Ud over de indlysende fordele ved løsningen, som eksempelvis 
valid data og overblik med fuldt kontrol over affaldet, kan i 
reducere driftomkostninger og få mange miljømæssige 
gevinster. I kan reducere tømningsfrekvensen med op til 80%. 
Ved kildesortering, kan i helt enkelt måle andelen af affald, som 
går til genanvendelse i stedet for at blive smidt ud. 


Mindre udledning af kuldioxid 
Løsningen kan bidrage til lavere udledning kuldioxid ved at 
mindske brændstofforbruget og udstødning fra køretøjer. 
Bigbelly skaber renere, grønnere og mere sikre gågader gennem 
mindsket lastbiltrafik, mindsket larm og færre trafikpropper.




Globalt aftryk
Ved at adaptere til platformen og Bigbelly 

produkt sortimentet  vil i opleve reduktion i 
brændstof forbrug og udledning af 

kuldioxid. Vælg BigBelly som led i miljø 
forbedringer.

Smarte sensorer 

Alle enheder fra BigBelly er baseret i brugsdata 
med afsæt i sensor og kommunikations 

teknologi, der i real tid overvåger enhederne i 
løsningen og rapportere om affaldniveau, 

tømning og service behov.

Analyse i realtid 

I hjertet af løsning fortolker Clean 5.0 
online platformen, data fra enhedernes 
kommunikation, her kan brugere få et 

overblik og trække brugs analyser samt 
statistikker m.m.



Smartere affaldshåndtering 
Bæredygtig, fritstående affalds- og 
kildesorterings løsning, der holder affaldet i 
aflåste rammer med sensor overvågning.  
GPS registreret og kommunikerende 
løsning. Helt enkelt - bare smart.

Placering
Aldrig mere behov for manuel registrering i 
GIS og lignende interne systemer. 
Platformen leverer GPS data og 
kortoversigt med hele flåden, så I altid kan 
se, hvor enhederne er placeret, og hvilken 
status de har.

Dataindsamling
Bigbelly indsamler alle brugsdata for at 
skabe en mere effektiv drift og minimere 
omkostningerne til affaldshåndtering. 
Affaldsniveau registreres helt ned i 20% 
intervaller. 

Lukket system
Det beviste valg af den lukkede 
konstruktion forhindrer uvedkommende 
adgang, som f.eks skade dyr, i at få 
adgang til indholdet, ikke mere vindblæst 
affald fra affaldskurven og overvågningen 
levere direkte statistik, når lågen åbnes.

Sammen kan vi skabe et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere, et renere og 
mere sikkert byrum for vores borgere og besøgende, gennem investering i cirkulær 

økonomi kan vi drage økonomisk fordel og samtidigt gøre hverdagen grønnere.



Færre tømninger 
om året 

115.000 STK

Færre Affaldssække 
om året 

115.000 STK

Mindre i kørte km 
om året 

37.894 KM

Reduktion i 
kuldioxidudledning 

35.518 KG

STOCKHOLMS STAD



Resultat opsamling og den fulde slutrapport. 
fra perioden 2013-2017, af Bo Höglund, 
Norrmalms Stadsdelsförvaltning

Vi kan också se en drastisk minskning 
av plockstädning i parker, en 
minskning med 60%.

- Bo Höglund, Norrmalm Stadsdelsförvaltning  
i Stockholm Stad

”
97% Færre tømninger:  

Fra 118.000 tømninger til 2.731 tømninger 

Reduceret kørsel: 
Kørsel reduceret med 37.894 km 92%

Færre affaldssække brugt: 
Antallet af sække er reduceret med 115.096 stk 

97%

Reduktion i kuldioxid udledning:  
Forbruget er reduceret med 35.518 kg

92%

NORRMALM



Solcelledrevet
High Capacity 5 kører uafhængigt af 
elnettet og anvender vedvarende energi fra 
solen til at drive enhedens funktioner.

Komprimering
Enheden giver en øget kapacitet på 570 
liter ukomprimeret affald og har en 
beholdervolumen på 125 liter.

Affaldsniveau 
Vores enheder har indbyggede sensorer, 
som registrerer affaldsniveauet i 
beholderen ned i 20% intervaller og selv 
vælge hvornår tømning skal ske og 
opsætte tidsrammer for tømning. API 
data kan integreres i eksisterende 
opgave styrings platform.

HIGH CAPACITY 5

Bredde: 63,5 cm
Højde: 126,4 cm
Dybde: 68,1 cm 

Vægt: 122 kg
Beholdervolumen: 125 liter
Kapacitet: 570 liter

* Denna station är extrautrustad med fotpedal, askfat och askplåtar!



Uden el-tilslutning
Standard Capacity 5.5 er en fritstående 
beholder med batteri, som kan flyttes efter 
behov, og kræver ingen el-tilslutning.

Øget kildesortering
Enheden kan kombineres med mulighed 
for opstilling med kildesortering i parker og 
byer. Måling og sortering af affald bliver 
enklere med Bigbelly.

Ingen skadedyr
Bigbellys lukkede system giver mindsket 
adgang for skadedyr og reduceret affald 
på jorden, hvilket sikre et renere miljø.

STANDARD CAPACITY 5.5

Bredde: 63,5 cm
Højde: 126,4 cm
Dybde: 68,1 cm 

Vægt: 80 kg
Beholdervolumen: 190 liter
Kapacitet: 190 liter

* Denna station är extrautrustad med designprint på inkast samt askplåtar!
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Singel
Stationerne placeres strategisk for at sikre 

optimal synlighed , det går det nemt for 
brugeren. Korrekt placering bidrager til at holde 

offentlige og private miljøer rene og fri for 
affald.

Dobbelt
Dobbeltstationen er velegnet til områder 

med behov for kildesortering i mindre 
udstrækning. En kombination der gør det 

muligt at  sortere i 2 kilder, f.eks. almindelig 
brændbart affald og pant.

Trippel
Trippelstationen kombineres efter behov 

for kildesortering og kan levere en 
kapacitet på op til 1710 liter. Stationen er 
velegnet til alle byrum, parker, torve og 

indkøbscentre og giver øget 
genanveldelse.





UNIKT DESIGN! 
Et grafisk design giver identitet.


De kan tilpasses et event, årstid eller f.eks. et byrum i 
forandring, du kan kommunikere med besøgende gennem 
design, farver og budskab. 


Vertikale overflader designes og beklædes efter ønske med 
graffitibeskyttelse, der giver enklere vedligeholdelse og 
afrensning ved eventuelt hærværk.


✓ Profiler organisationen

✓ Formidling af affaldsbeholderens funktion

✓ Motiver besøgende til at holde området rent

✓ Udformning efter profil eller ønsker

✓ Varier budskabet afhængigt af sæsonen

✓ Resistent mod grafitti

✓ Skyggefri afrensning

✓ Enklere vedligeholdelse



Uppsala og EWF introducerede en innovativ og inspirerende 
kampagne for at øge bevidstheden om BigBelly´s løsning for Smart 
Waste & kildesortering i storbyen Uppsala, Sverige - hjemsted for en af 
verdens største implementerede løsninger. Uppsala "Waste Choir" 
havde første optræden under Valborg-festlighederne den 30. April 
2016, Valborg er en årlig fejring der byder foråret velkommen i Sverige.

De smukt folierede BigBellys - alle med en unik karakter og stemme i 
koret - stod foran 60.000 + besøgende i byen og sang traditionelle 
svenske sange til fejring af foråret! “Ode” til renere og grønnere byrum. 
Et godt samarbejde mellem Uppsala kommune og EWF, blev 
grundlaget for den store succes med opskalering af Bigbelly løsningen 
i kommunen, som er en af de største implementeringer i verden.

Som det fremgår af en pressemeddelelse om kampagnen: 
"Grundlæggende er det et spørgsmål om at ændre adfærd og motivere 
os alle til at efterlade vores affald, hvor det hører til - i en affaldskurv. 

Adfærd, motivation og samarbejde

På denne uventede og humoristiske måde gør kommunen det lettere for folk at smide affaldet i de farverige og let genkendelige affaldskurve. 
Målet er at skabe en positiv oplevelse, hvor der tages ansvar for eget affald og samtidigt at kunne udbrede denne adfærd. 

Siden Uppsala introducerede smarte affaldskurve i 2013, er det synlige affald i byparken og andre hovedparker faldet med 20 procent. 
Arbejdsmiljøet og hygiejne hos medarbejderne er forbedret, og brugen af plastposer i kommunen er faldet med 80 procent.

Se videoen fra introduktionen i Uppsala
https://www.youtube.com/watch?v=aFr7d3kMeMQ

UPPSALA KOMMUNE



Miljøsæk 

Stiler I efter et grønnere miljø med lavere CO2 ?
Vi har udviklet en specialudformet affaldssæk, som er slidstærk, og 
som består af 100 % genbrugsplast. Miljøsækkene er tilpasset til 
BigBelly-stationerne. En kasse med miljøsække indeholder 12 stk. 
ruller, à 10 sække/rulle.

Fundament 
Disse fundamenter kan tilpasses terræn og vil 
stabilisere enheden. Fundamentet har forborede 
huller, der er tilpasset til BigBelly for nem 
montage i et hvilket som helst byrum. Vores 
frostsikrede betonfundamenter fås til single-, 
dobbelt- og trippelstationer.



Liftbin 
Denne beholder letter indsamlingsarbejdet og 
minimerer risikoen for personskader ved tunge løft. 
Beholderen er tilpasset High Capacity og udstyret 
med en teleskopfunktion og hjul, der gør det let at 
flytte inderspanden og benytte en løftearm, som de 
fleste indsamlingskøretøjer tilbyder eller kan 
modificeres til.

Arbejdsmiljø 
At udvikle på processerne omkring tømning af 
affaldskurve, er ikke altid helt enkelt i traditions båret 
verden, men fordelene ved at gå fra manuel til 
maskinel drift, foruden en forbedret udnyttelse af 
Bigbelly løsningen generelt og derved øget 
effektivitet, så vil der også være mindre slid på 
medarbejderen og generelt højere hygiejne i 
arbejdsdagen og i byrummet. Vi er ikke i tvivl ved 
EWF ECO om at fremtiden bliver præget af maskinel 
tømning, hvorfor vi anbefaler at forberede løsningen 
fra start med Liftbin.

Se videolänk via QR kod
https://youtu.be/oYWEyrYcdp8



Fodpedal 
Fodpedalen gør det enkelt for besøgende at åbne 
for indkastet med foden, uden at skulle røre ved 
håndtaget. Hvilket skaber øget tilgængelighed og 
gør det nemt at smide affaldet ud det rigtige sted.

Askebæger 
Det integrerede askebæger separerer 
cigaretskodder, som er en at de helt store 
udfordringer, i en praktisk lukket beholder. 
Brandrisikoen minimeres i affaldsspanden og det 
reducere mængden af cigaretskodder i 
omgivelserne.

Lokkemadsbeholder 
Lokkemad´s fælde til rotter, hvor design og 
materialer er udformet, så den smelter ind i det 
offentlige rum. med hensyns tagen til vejr, 
hærværk, og konstrueret så ingen uvedkommende 
kan få adgang til lokkemaden. Monteres på 
vertikale overflader eller stationens bagside.



Wi-Fi Hotspot 
Tilgængeligt som tilbehør til det intelligente 
system til affald og genanvendelse.

Selvdrevet  
Wi-Fi-hotspot drives af vedvarende sol 
energi via BigBellys solceller.

Stor Rækkevidde 
Hotspot som genererer et Wi-Fi-netværk til 
mellem enhederne, op til ca 60 meter i radius.

Delt Infrastruktur 
Bigbelly leverer en fælles infrastruktur 
til Wi-Fi-hotspots.

WI-FI HOTSPOT 
Wi-Fi-platformen er en teknik til trådløs surfing fuldt integreret i enheden uden brug af kabler, hvor vi giver mulighed for 
at oprette et moderne trådløst netværk i det offentlige rum – det giver øget tilgængelighed med funktion mellem 
BigBelly-stationerne, som fordeler og øger rækkevidden og opkobling til smartphones, tablets og computere. En 
platform, der er placeret der, hvor folk opholder sig, og leverer meget mere end et smart system til affald og 
genanvendelse. Den eneste 100% trådløse wifi løsning til by og park.



API DATA 
BigBelly platformen kan i øvrigt levere API data til andre digitale 

platforme således kan Smart Waste løsningen fra BigBelly, sættes op til 
at kommunikere automatisk og direkte med jeres opgavestyrings 

platform eller Smart City Platform. 


På den måde undgår I at skulle arbejde i flere software pakker når det 
kommer til de daglige opgaver der skal udføres. BigBelly har ekspertise 
på en lang række områder i forhold til data der genereres i løsningen og 

tilbyder naturligvis flere analyse værktøjer samt dybere indsigt i løsningen 
igennem Clean 5.0 management software pakken.







Affald på land giver affald til havs
Det tager lang tid for affald at forsvinde, når det ender i naturen. Alligevel fortsætter vi 

mennesker med at generere mere affald. Værst er plast, som via vind og vandveje kan blive 
transporteret fra land og ud i havet. Her bliver den i tusindvis af år. 

Den største udfordring med plasten er engangsemballage som poser, flasker eller 
beskyttelsesfilm – ting, der slet ikke hører hjemme i hverken naturen eller havet. Affaldet er 

et produkt af vores moderne forbrugersamfund og resultatet af en forkert adfærd. En 
ressource, der er smidt ud, som frem for at blive genbrugt, ganske enkelt er landet det 

forkerte sted. 

Håll Sverige Rent arbejder for at forebygge og modvirke forureningen og henkastningen af 
affald. Vi samler viden, driver meninger og udarbejder konkrete værktøjer og løsninger for at 

stoppe affaldsophobningen. 

Hvert år deltager hundredvis af mennesker i vores affaldsløbsaktiviteter, og næsten alle 
Sveriges kommuner er med i forårets store miljøkampagne: “Vi Håller Rent”. Vi har også 

startet netværket Håll Havet Rent, hvor vi sammen med flere organisationer og virksomheder 
kæmper for et hav uden plast. 

Sammen stopper vi affaldet.  

EWF ECO AB er partner af “HÅLL SVERIGE RENT”, da vi ønsker at bidrage til det sociale 
ansvar vi som virksomhed har til samfundet.



EWF ECO AB | Danmark | Telefon: +45 89 88 08 20


Huvudkontor, Vallbyvägen 22, 762 51 Rimbo, Sverige | Telefon: +46 10-495 24 95

Besøg ewfeco.com for mere information

Vi gør miljø lønsomt


