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TRV Gruppen – hvem er vi?
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konkurranseutsatt lovpålagt



Heggstadmoen, Heimdal (sør for Trondheim)
• Lokalisert i industriområde sør

for Trondheim by langs E6 og
jernbanen

 
• Datterselskapet Retura TRV

drifter et mottaks- og
bearbeidingsanlegg for
grovavfall, papir, aske/metall og
returflis/trevirke for
næringskunder

 
• Datterselskapet Trondheim

Renholdsverk drifter
gjenvinningsstasjon og
hageavfallsmottak som
bringeordning for byens
abonnenter

 





En sammensatt problemstilling:
Ja, det brenner, og et avfallsanlegg kan ha flere branntilløp i løpet av et år:

➢ Uønskede gjenstander i grovavfallet (litiumbatterier, signalskudd, granater)
➢ Gnist som oppstår når skuffe på hjullaster treffer betonggulv i papirhall
➢ Varmgang i flishaug/trevirke
➢ Påtenning fra uvedkommende som tar seg inn på området på natt

 
Forsikringsselskapene snur ryggen til avfallsbransjen, en krevende situasjon for avfallsselskapene:

➢ Skjerpede krav/vilkår som innebærer usedvanlig høye kostnader og økonomisk katastrofe
➢ Oppsigelser av forsikringsavtaler/ikke fornying av avtaler eller redusert forsikringsdekning

 
Konsernet TRV Gruppen har oppnådd gode resultater med bistand fra forsikringsmegling og innovasjon innen
brann og sikkerhet. Med et godt samarbeid med Trøndelag brann- og redningstjeneste har vi oppnådd et svært
godt samspill og gode løsninger:
 
 
 
 
 
 
 





Termiske kamera med
flammedeteksjon og
temperaturalarm

Ca. 2/3 av bygget er dekket av sprinkleranlegg.
Tørr-anlegg i delvis åpen lagerhall med 8-9 meter takhøyde.

Vann- og skum-
kanoner med
fjernstyring

Vaktsentral kan styre
kanoner og starter
målrettet slokking

Overskredet temperatur terskel med risiko for brann eller flammedeteksjon: - -
Varsles direkte til brannvesen, og deretter til driftspersonell

Valgt løsning for tidlig deteksjon og
slukking:
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Deteksjon før det brenner!





Samarbeid med TBRT
➢  TBRT veldig fornøyd med løsningen som vi har valgt
➢  I møte med TBRT; brann og redningssjef, forebyggende gruppe og

ledere operativ gruppe, har partene blitt enige om tiltak og samarbeid:
 

• Tett samarbeid med forebyggende gruppe
• TBRT vil bidra / delta på utdanning av industribrannvern og medarbeidere som

er ved anlegg hvor brannrisiko er høyere enn normalt
• Samarbeid om informasjon til forbrukerne om kildesortering og brannfarlige

objekter
• Samarbeid med operativ enhet om slokkeplan
• Alle operative enheter (brannkorps) skal innom for befaring og visning på

anlegget. Starter med nærmeste brannstasjon ved Sandmoen.
• Felles brannøvelse

 



Takk for oppmerksomheten!
 

Ole Erik Holbø
Økonomidirektør TRV Gruppen

AS


