
Monteringsveileder for Metro helt nedgravd



Før selve containeren kan plasseres i betongelementet må det graves og gjøres nødvendige forberedelser. På neste side 
vises det hvor enkelt det gjøres, sjekk grunnforholdene før graving. 
Plassering tilpasses i forhold til lokale forhold som normalt godkjennes av renovasjonsselskapet. Plassering må være slik at 
de sikrer mulighetene for å tømme containerne. 

Tildekk åpningene av betongelementene når man fyller masse rundt dem, bruk en treplate eller lignende. Det forhindrer 
unødig ekstra arbeid ved at elementene får pukk o.l. opp i seg før man skrur fast innvendige støtteben.

Når betongelementene er plassert riktig (vannrett, med rett avstand og slik at
man får «fall» vekk fra containerne (unngår at vann kommer inn ovenfra),
følges monteringsanvisningen på de neste sidene som viser sikkerhetssystem
og fastskruing av innvendige føtter i containerne. 

Sørg for at det er vannrett og pakket i bunnen, samt at det er lagt pukk i
bunnen før betongelementene plasseres i hullet. Jo bedre underlag man har,
jo enklere blir montering av sikkerhets gulv. Minimum 20 cm avstand mellom
hvert betongelement. 

Det skal være mulig å fylle / pakke pukk mellom elementene. Bruk løfteåket som 
er spesiallaget for å løfte betongelementene (kan eventuelt lånes av oss dersom 
ikke anskaffet selv) Alle trailere levert av oss med Metro skal lastes opp fra taket.
Vi anbefaler nesten uten unntak å benytte mobilkran for denne operasjonen. Tak på trailer kan flyttes i begge retninger.



Når betongelementene er plassert fylles gropen igjen på en slik måte at man kan gå rundt for å kunne starte med montering 
av sikkerhetsgulv. Som vist på bildene finnes det flere måter å bygge grop. Dette er opptil grave entreprenør og forholdene 
rundt. Betongelementer levert av Strømbergs Plast AS flyter ikke opp og kan fint monteres der det er flo og fjære eller 
grunnvann. Våre elementer er 100% vanntette.



Start med å snu sikkerhetsgulv opp 
ned. Lim på selvkomprimerende 
tetningslist som vist på bilde. Avslutt 
kant i kant slik at det blir mest mulig 
tett. Denne listen er meget viktig for at 
man skal unngå lekkasjer i fremtiden

Fjern plastplugger montert i 
festepunktene på betongen (3 stk), unngå 
at sand og andre elementer havner ned i 
gjengehylsen.

Tips: fei betongkanten før fjerning av hylser og montering av sikkerhetsgulv

Snu sikkerhetsgulv forsiktig rundt i rett
posisjon å fest kjetting skrev. Hev 
sikkerhetsgulv forsiktig å pass på 
dørene under løft. Plasser gulv i 
betongelement som vist på bilde.

Løfte åk for betong



Stram boltene til justeringsrammen slik at denne blir fast, men ikke skru til for hardt

Bruk langvater for å justere rammen i vater.

Skru fast sikkerhetsgulv i 
betong.

Justerings skrue i hvert hjørne, rammen 
kan justeres 3.8cm.



Når rammen er 100% i vater skal støtteben monteres. 
Avstand fra støtteben til toppen av rammen skal være 
272cm på 5m3, 216cm på 4m3 og 160cm på 3m3 .

Plasthylser i betongbunnen skrus ut, i noen tilfeller må det 
hakkes bort litt betong rundt. Hylsen er gjenget å skal skrus 
ut. I betongbunnen er det 4 gjengepunktet punkter til 
støtteben som er skjult av nevnte plasthylser.

Avstand på 5m3 er 272cm | Avstand på 4m3 er 216cm | Avstand på 3m3 er 160cm



Mellombenene skal skrus fast i betongen, 
støtteben skal så festes i mellomben. Disse 
leveres til typisk 3 M3

Støttebenene sin funksjon er å holde 
tømmelukene i lukket posisjon til 
tømming. Hvis støtteben ikke er justert 
riktig vil tømmelukene stå i åpen posisjon 
og avfall vil falle ut og ned i 
betongelementet. Man bør alltid åpne 
inspeksjonsluken på siden av 
nedkastsøylen å se ned om tømmelukene 
er lukket før man forlater installasjonen.



Gassdempere monteres, hold dørene oppe, eller bruk sperrepinner, slipp 
dørene forsiktig på plass og test utløsermekanismen.

Dørens låssystem utløses, når man trykker hardt nok på utløserarmen. 
Når containeren senkes ned i brønnen, utløser dens vekt alle 4 
utløserarmene,  så dørene henger ned i betongbrønnen.
Når containeren heises opp av brønnen, hever dørene seg automatisk ved 
hjelp av gassfjærene, og utløserarmene låser seg automatisk.



Belegningens overflate skal flugte med 
rammens overkant dvs. den skal ligge min.1 
cm under rundingen på bukningen.

Sperrepinner for å holde dørene i åpen 
posisjon under montering av gassdempere.

Avstandsstykker for å sikre enkel montering

Når sikkerhetssystemet er montert, 
anbefales det å dekke det til med en kraftig 

kryssfinérplate. Deretter ferdigstille 
belegningsarbeidet rundt rammen,

før containeren monteres/senkes ned i 
brønnen.

Bolter til rammen er 12x35mm, 9 stk
med skiver og hjørnebolter til 

justeringsrammen er 12x100mm, 4 
stk.



I nyere tid har det blitt 
mindre fokus på hvilken 
retning dørene plasseres i 
forhold til hverandre på 2-
kroksystemet. Ha det 
som en standard, men 
endringer er mulig.





Hvis du har spørsmål. Kan du ringe eller sende epost

Strømbergs Plast AS
Telefon: (+47) 64802900

Epost: office@strombergs-plast.no
Hjemmeside: www.strombergs-plast.no

Teknisk sjef: Tor Vikki
Telefon: (+47) 90766605

Epost: tor.vikki@strombergs-plast.no

Strømbergs Plast AS tilbyr vask og vedlikeholdsavtaler 
på alle våre nedgravde.
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