Oversikt over Past Performance
Containertechs visjon er å kunne tilby de beste, mest teknisk optimale og innovative løsninger
tilpasset brukernes krav.
Vi ønsker å delta med kundene på et tidlig tidspunkt i prosessen, for å kunne optimalisere
produktene komplett til kundens behov.
For å kunne sikre våre leveranser til kundene har vi investert i eget verksted i Askim med alle
fasiliteter.
Eget oppvarmet lakkrom for større konstruksjoner, med krav til miljø er innredet for å ivareta
en kontrollert overflatebehandling.
En mobil testrigg for dokumentasjon av ombygging av ISO containere samt spesialcontainere
til On/Offshore er tatt i bruk.
Vi har egne ansatte med høy fagkompetanse og har tilknyttet oss faste leverandører på
elektro, rør, kulde samt sveising med nødvendige sertifikater.
Alle våre produkter blir konstruert og dokumentert i DAK 2D eller 3D tilpasset den enkelte
kundes krav og behov.
Kvalitetsrevisjoner avtales med kunde før kontrakt basert på en dokumentliste/kvalitetsplan
som inngår i leveransene.
Komplette dokumentasjoner utarbeides og leveres på prosjekter hvor dette er en del av
avtalen.
Vår organisasjon har i dag ansatte med mer enn 50 års erfaring fra utvikling av ISO
containere, spesialcontainere samt større moduler On/Offshore med og uten innredninger.
Vi har deltatt i salg, utvikling, konstruksjon på prosjekter i team og som prosjektledere og har
tilegnet oss en bred erfaring med høy kompetanse etter mange års erfaring fra firmaer i
samme bransje hvor vi har vært ansatt, i salg, utvikling og på konstruksjonssiden.
Ansatte hos Containertech er også sertifisert for re-sertifisering av ISO containere iht IICL.

Et kort resymé over tidligere produkter som har tilført vår organisasjon en verdifull
kompetanse og som kan benyttes til videreutvikling av nye produkter.
ISO og vekselbeholder containere:
Salg, trading -utvikling og innkjøp av container fra produsenter i en rekke Europeiske
land til Kina i øst, levert til ledende transport- og industriselskaper i Sverige, Polen,
Tyskland, Frankrike, Nederland og Norge.
Forsvarsprodukter:


Spesialcontainere levert til Sjøforsvaret i samarbeid med Kongsberg som EMP moduler til
forlegning, kontrollrom og radaranlegg med sjokkdemping.
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Spesialcontainere til Luftforsvaret som F16 flyhangarer som er bygget opp parvis på basene.
Oppholdsrom og elektrohydraulisk teknisk rom i 20’ ISO containere.
665 spesialcontainere 6,5’, 10’ og 20’ til lager, verksted, EMP og for lagring av medisiner. I
dette prosjektet hadde undertegnede totalansvar for salg og gjennomføring på egen fabrikk i
Polen.
Samt en rekke andre leveranser av spesial og standard containere

Entreprenør - Industri.










Redningsrom med innebygget pusteluft for gruver i Norge og Sverige.
Laboratorieverksteder til bruk på anlegg.
Dykkermoduler i 20’ containere med dykkerkammer, oksygenflasker samt kompressor for
pusteluft, levert til flere Norske entreprenører som har egne dykkere.
Pumpe og kompressoranlegg i containere.
Elektrotavle, trafo, VHF moduler til montasje i tunellanlegg i fjell og sjøtunneler.
Spesialmoduler for injisering av lekkasjer i fjelltunneler.
Sprengstofflagre til alle formål godkjent iht. siste krav fra DSB. Undertegnede er oppfinner
gjennom et patent, av innbruddsikkerheten ift de nye kravene til de containerne som i dag
selges bla til Dyno.
Mobile service -oppholdsrom innredet i 20' containere til brannstasjoner i Oslo og Trondheim.

On/Offhore.







Servisecontainere til Condeep plattformer for NC i Stavanger som Trafostasjoner, el.
tavlefordelinger, strømaggregater nødstrømsanlegg etc.
Servisemoduler for Hamworty.
Hvile og –servicerom i gruvene på Svalbard. A60 med EX beskyttelse.
Spesialmodul for strømaggregat 12 x 3 x 3 meter med innredning.
Spesialcontainere til Nexans for bruk om bord på lektere og skip til ulegg av kabel.
Oljeskimmer -utstyrsmoduler samt stålrammer for Frank Mohn AS.

Redningsorganisasjoner



Lagercontainer med avfukting til Kirkens nødhjelp.
Uttrekkbare feltsykehus til Røde kors

Miljø produkter.
Lang erfaring på konstruksjon og produksjon av alle typer av miljø og
avfallscontainere fra Svenske produsenter (1986 til 1997) samt GMM på Moelv.
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Vår konstruktør, ingeniør. Tord Olsson har tidligere jobbet på:
 Nordplåt containerfabrikk i Østersund i 8 år. Han var bla. sertifisert for bygging av ISO
containere fra 1977 til 1985.
 SF Industri AB, Östersund, med ansvar for konstruksjon og produksjon kvalitetsansvar
spesial og –ISO containere fra 1986 til 1996.
 Larssons Industri AB, Vara, med ansvar for konstruksjon, innkjøp, forbruksmateriell,
produksjonsplanering fra 1996 til 1997.
 Seut Industrier AS, salg, konstruksjon, produksjon av spesialcontainere og
avfallsbeholdere fra 1997 til 2000
 GMM AS, Moelv, salg, konstruksjon, produksjon av avfallsbeholdere fra 2000 til 2003
 Seut Industrier AS, salg, konstruksjon, produksjon av spesialcontainere og
avfallsbeholdere fra 2003 til 2008
Undertegnede har 18 års erfaring fra containerbransjen bla. fra min tidligere arbeidsgiver
hvor jeg var ansvarlig for containervirksomheten som salgssjef og deltok aktivt i prosjektene
til et totalmarked. Se ellers vedlagte CV

Dette er en liten oversikt over Containertechs leveranser til Forsvaret de siste årene
11 stk 20’ Containere, isolert og med klima aggregat

1 stk 20’ Container, filter og pumpe container med ex. sikkert kjøleaggregat
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1 stk 20’ Våpen verksted container, med nedfellbar side, isolert og med klima aggregat

1 stk 20’ TEF container, isolert og med klima aggregat

1 stk 20’ utrekkbar container med transportabelt trykkammer
For å møte Forsvarets behov for et transportabelt rednings trykkammer og to i en container
som kunne sendes ut på kort varsel med trykkammer, har Containertech utviklet en ny
utvidbart 20 'container som inneholder et transportable trykkammer.
Når enheten er utvidet kan trykkammer vinsjes inn og ut av den nedfellbare døren, hydraulisk
operert.
Nivelering av containeren og manøvrering av den utrekkbare enheten er hydraulisk opererte
med et fullt automatisk system styrt av en PLS, og en berøringsskjerm.
Den uttrekkbare enheten er selvbærende og trenger ingen ytterligere støtte.
Ved siden av behandlingsdelen i hovedrommet, er enheten utstyrt med et teknisk rom med
integrert 24kW generator, stor pusteluft kompressor, puste luft og oksygenflasker, avfukter
og en alarm med GSM/GPS funksjonalitet.
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Behandlingsrommet har et NBC luft filtreringssystem med overtrykk og kan i nødssituasjon
beskytte personellet ved krigssituasjoner og biologisk krigføring.
For å beskytte luft og oksygenflasker i fronten av containeren er det montert skuddsikre
plater i henhold STANAG 4569 Level 1.
Det transportable behandlingskammer systemet er beregnet for to personer og er produsert
av HAUX i Tyskland. Det koniske kammeret har plass til en liggende skadet dykker og en
sittende assistent lege. Kammeret er utstyrt med bajonett flens iht. DIN/NATO og en intern
lukket krets for livreddende support og direkte tilgang oksygen injeksjon.
Den komplette enheten kan flyttes av krokløft lastebiler uten behov for truck eller kraner, iht.
STANAG 2413.

Alle leveransene er levert iht avtale og uten anmerkinger.
Vi håper at ovennevnte vil gi en oversikt over vår organisasjons kompetanse og tidligere
arbeids erfaringer samt gi gode forutsetninger for å kunne utføre oppdrag med avanserte
container løsninger og konstruksjoner.
Skulle det være behov for ytterligere informasjon utarbeider vi gjerne dette.
Med vennlig hilsen
Containertech AS
Trond-Aage Krosby
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