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SERVICE OG
VEDLIKEHOLD

Avtale for FDV 



SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE
Hver dag kastes og sorteres avfall i containerne på kildesorteringsstasjoner. Slitasje kan over tid
påvirke funksjonene på utstyr. Med en service- og vedlikeholdsavtale sørger Strømbergs for at
containerne fungerer som de skal.

Strømbergs AS har på få år blitt den største aktøren
på markedet for nedgravde avfallsløsninger. Vi har en
egen serviceavdeling som utfører vask, service og
reparasjoner på alle typer nedgravde løsninger.

Kompetanse på alle typer nedgravde løsninger
Strømbergs har som eneste i Norge, personell
som har fabrikkgodkjenning for service og
reparasjoner av Metro og Molok. Lang erfaring og
høy kompetanse har gitt oss ekspertkompetanse på
de aller fleste typer nedgravde løsninger for
kildesortering.

Landsdekkende portefølje
Vår portefølje for service omfatter tusenvis av
installasjoner årlig fordelt over hele landet. Våre
større nedslagsfelt er Oslo-området inkludert
Drammen, Bergen, og Sørlandet. Vi jobber mye 
direkte med borettslag og sameier, men også 
kommunale anbud.
 
Vedlikeholdsrutiner forebygger skader
Med en service og vedlikeholdsavtale (FDV) vil vi
utføre vedlikehold som vask og fabrikkgodkjent
fagkontroll av bevegelige deler og løfte-anordninger i
installasjonene. Våre rutiner for vedlikehold
forebygger skader. Med jevnlig service vil man raskt
oppdage slitasje på utstyr. Vi har rask responstid
dersom det dukker opp akutte problem.

Vi ordner også ting som er utenfor en ordinær
serviceavtale som for eksempel bytte eller
reparasjon av kledning eller fraksjonskilter. Dette
avtales direkte med våre serviceteknikere slik at vi
kan ta det i forbindelse med en vask eller service.
Avvik som registreres under oppgraderinger prises 
og avtales med kunden.

Utførelse av arbeid: Vask 
Semi nedgravde containere
Ved vask skiller seg fremgangsmåten seg utfra om
det er en semi-nedgravd container eller en helt
nedgravd container. Begge løsningene såpes inn
utvendig og innvendig i containeren, men ved 
seminedgravde har vi ekstra fokus på sekk og 
sekkelag. Disse er mer mottakelig for ansamling 
av møkk da sekken har furer og sømmer. Vi sjekker 
derfor mellom lagene på sekken og splitter dem for 
vask ved behov. Vi har også fokus på å fjerne vond 
lukt som kan oppstå mellom lagene i sekken. 

Helt nedgravde containere
Ved helt nedgravde løsninger har vi ekstra fokus
på tømmeluker og betong. Tømmelukene er ekstra
utsatt for tilgrising og må derfor ofte både skrapes
og vaskes flere ganger. Innercontainer heises opp 
 og vaskes både utvendig og innvendig. Når inner- 
container er ferdig vasket påbegynnes arbeidet
med rengjøring av betongdelen. Normalt vaskes
innercontainer i vaskekammer på bil med lanse, men
i noen tilfeller vaskes den over betong slik at alt
avfall renner ned i betongkassa. Vann i betongen
suges opp, spyles ren og suges tom igjen. Denne
prosessen gjentar vi til betongen er ren og vi kun har
igjen klart vann. I betongens øverste del samler det
seg ofte edderkopper og spindelvev. Siden edder- 
kopper bidrar til å holde skadedyrbestand nede  
mellom vask lar vi dette som regel være igjen. Når
containeren er satt på plass vasker vi innkastsøylen
med svamp for best resultat og spyler plassen rundt.

SERTIFISERINGER
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Iso sertifisering - Sertifikat Strømbergs AS 

Fabrikk godkjenning for reparasjoner fra Molok 

Fabrikk godkjenning for reparasjoner fra Vconsyst 
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Egnet utstyr og vaskemiddler
For hyppig vask av overflatecontainere og
nedgravde avfallsløsninger har vi spesialproduserte
kranbiler egnet for oppgaven. Disse har kran for løft,
sugepumpe for fjerning av væske fra avfall og
spyleanlegg for vask. Ved vask 1-2 ganger i året
bruker vi lanse. Vi tilbyr også bruk av miljøvennlige
svanemerket rengjøringsmiddel.

Utførelse av arbeid: Service og rapportering
Vi utfører service på de respektive produktene
basert på leverandørens anvisninger og sjekklister.
Vi har tillagt oss å bruke ekstra lang tid på
sikkerhetsanordninger rundt løftesystemene på de
forskjellige produktene. Vi behandler flere tusen
brønner hver sesong og dette resulterer i et godt
kompetansemessig grunnlag for å registrere avvik.
For bedre oppfølging registrerer vi også alltid om 
avvik relateres til hærverk, brukerfeil, garanti eller 
lignende. Vi benytter et elektroniske rapporterings- 
system som sikrer at alle standarder og krav er 
ivaretatt. Vårt app-system inneholder
rapportering for: Avvik – Ulykke- Observasjon –
Nestenulykke – Forbedring – Forebygging.
 

HVORFOR VELGE STRØMBERGS?

- KONKURRANSEDYKTIG

- KORT RESPONSTID

- LANG ERFARING

- TYDELIG MILJØPROFIL

- HØY KOMPETANSE

- MANGE FORNØYDE KUNDER

https://www.strombergs.no/service-og-vedlikehold-for-kildesorteringsstasjonen/
https://www.youtube.com/watch?v=uq7o-wWZZeA
http://www.strombergs.no
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Strømbergs AS
Kildesorteringsløsninger og 
emballasje for ombruk. 

Fremtiden er avhengig av bedre
sortering og at vi er mer bevisste på å
redusere avfallsmengden. Vi har de siste
25 år hjulpet store og små bedrifter med
skreddersydde løsninger for å håndtere
avfallet.

Strømbergs har fokus på 
kostnadseffektive og praktiske løsninger 
med store krav til estetikk og funksjon. Vi
tilbyr innsamlingsutstyr, avfallbeholdere,
returpunkter, beholdere for risikoavfall
og løsninger for emballasjesortering. Du
finner også flere andre miljøvennlige og
moderne løsninger på vår hjemmeside.

I 2004 ble Strømbergs AS
Miljøfyrtårnsertifisert og vi stiller svært
strenge krav til våre produsenter om
gode systemer for bl.a. gjenvinning
og resirkulering i forbindelse med
produksjonen.
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