
 

Spennende klassetur med 

fokus på avfall  
 

 

 

 

Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved 

Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne 

øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til 

Heimdal Varmesentral - der den store pipa på 

Heimdalsmyra er! Turen ble en reise i avfall – fra 

det oppstår til hvordan det kildesorteres og til slutt 

forbrennes. Turen gikk også innom Envinas 

Gjenbruksplass på Melhus.  

 

 

 

Bakgrunnen for klasseturen var at Flå skole og barnehage arrangerte miljøuke tidligere i år, 

som ble avsluttet med utstilling i gymsalen. Det ble trukket ut en vinner for flott bidrag til 

utstillingen, og det var 3. trinn ved skolen. Dette fikk også omtale i media, og det var spesielt 

legoavfallsplassen til en av elevene som sto i fokus! Premien for innsatsen ble altså en 

klassetur med fokus på avfall, planlagt og gjennomført i samarbeid med prosjekt Klima, miljø 

og livsstil.   

 

Bakgrunnsinformasjon med i sekken  

Dagen startet i klasserommet, med foredraget Miljø, forbruk og avfall fra Signy R. Overbye, 

og her fikk elevene bakgrunnsinformasjon om årsaker til de økende avfallsmengdene i 

samfunnet vårt, og hva vi kan gjøre for å redusere mengden ved å kjøpe mindre, kjøpe 

kvalitet, bruke ting om igjen og reparere det som går i stykker. Når det likevel oppstår avfall, 

fikk de informasjon om kommunens kildesorteringsordning, og hva vi selv kan gjøre for å bli 

flinke til på kildesortere. En sekk med avfall ble tømt utover gulvet i klasserommet, og to 

elever fikk bli med på å sortere etter gode innspill fra medelevene. Resultatet ble så bra, at 

ingenting havnet i restavfallsdunken! Med det som utgangspunkt ble det snakket om Heimdal 

Varmesentral, for det er nettopp restavfallet som kjøres dit til forbrenning, også fra Melhus 

kommune. Kommunen betaler penger for å levere denne typen avfall, og det er om å gjøre å 

bidra til at det blir minst mulig.  

 

Morgenstunden i klasserommet ble avsluttet 

med eventyret om «Prinsessen som ingen 

kunne målbinde» - der Askeladden på sin vei 

plukker med seg alt mulig rart som han i 

neste omgang får bruk for i forsøket på å 

målbinde den munnrappe prinsessen!  
 
 

 

 

Bilde hentet fra internett 
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Artig med busstur!  

 

 

Utenfor skole ventet bussen som skulle 

ta oss videre til Heimdal Varmesentral. 

Klassekontakt Grethe Hoel Staupe 

holdt telling med alle, og sørget for at 

ale ble ivaretatt. Det var stor stemning 

på bussen, og mange tenkte fortsatt på 

avfall, for alt av avfall langs E6 ble 

kommentert underveis. Det ble også 

nysnøen som hadde kommet på 

Vassfjellet i løpet av natta!  

 

 

Spennende dag med avfall i fokus 

Vel fremme på Heimdal Varmesentral, ble vi tatt imot av informasjonsmedarbeider Tove 

Christensen på vegne av Statkraft Varme AS. Hun tok elevene med til konferanserommet, der 

hun ga generell informasjon om hva som skjer med alt avfallet som kommer dit. Hun fortalte 

på en så levende og enkel måte at elevene satt helt stille og hørte på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her fikk de høre at det brennes 27 tonn med 

restavfall hver eneste time i døgnet om vinteren, 

og at avfallet kommer fra mange kommuner, 

inkludert Melhus. Det kommer om lag 100 biler 

til anlegget pr. dag, og det brennes i tre store 



ovner. Flere av elevene hadde lagt merke til at anlegget også har 

tre piper!  

Tove Christensen forklarte også på en enkel måte hvordan 

varmen som oppstår når avfallet blir brent, brukes til å varme opp 

varmt vann. Varmtvannet blir brukt til å varme opp hus og store 

bygg rundt omkring i Trondheim. Vannet blir sendt i rør som er 

lagt under jorda og fram til de husene som skal varme opp. Inne i 

husene er det også lagt rør helt fram til såkalte radiatorer som gir 

rommene varme. I møterommet på Varmesentralen kunne hun 

vise hvordan en slik radiator ser ut.  

 

Elevene fikk også se et utsnitt av rørene som varmtvannet ledes 

gjennom fra Varmesentralen og rundt omkring i Trondheim.   

 

 

 

 

Høydepunktet 

 

 

Det viktigste målet for dagen 

var likevel å få sett når avfallet 

kommer med store lastebiler og 

tippes inn i hallen. Elevene 

fikk bli med inn i 

kontrollrommet i øverste 

etasje, og fikk gå helt bort til 

vinduet et der de kunne se hele 

prosessen.  

 

 

 

 

 

 

Fra hallen ble avfallet tatt opp 

med en gedigen klo og ledet 

inn i ovnen der det skulle 

brennes. Hver last kunne være 

på mellom 1- 3 tonn.  

 

Det var ikke lett å ta bilder av 

prosessen gjennom det tykke 

vinduet fra kontrollrommet, 

men elevene fikk se det de 

skulle.   

 

 

 

 



 

 

 

 

I kontrollrommet satt 

bl.a. Ole Dahl fra 

Statkraft Varme og 

fjernstyrte prosessen 

ved hjelp av spaker. 

De som jobbet der fikk 

høre at de hadde 

verdens kuleste jobb!  

De var veldig 

overrasket over hvor 

mye avfall det var – og 

ikke minst var de 

imponert over 

størrelsen på kloa, og 

fjernstyringen fra 

kontrollrommet. 

 

 

 

 

Elevene kunne se på 

alle avfallsposene – og 

kunne fortelle hvor de 

ulike husholdningene 

hadde handlet varene 

sine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Envinas gjenbruksplass på Melhus siste stopp 

 

På vei hjem fra Heimdal Varmesentral 

var det også satt av tid til en omvisning 

på Envinas Gjenbruksplass i Varmbu 

på Melhus. Her ble elevene tatt imot av 

daglig leder Erik Fenstad, som viste de 

ulike fraksjonene som tas imot på 

anlegget.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

På gjenbruksplassen var 

det veldig mye rart å se på, 

og elevene kjente igjen de 

ulike typene avfall som ble 

sortert ut i klasserommet 

før turen startet!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenstad kunne fortelle at i 

mye ev elektronikken er 

det til og med gull!  

Dermed var det ingen tvil 

om at avfall er en ressurs 

som det er viktig at vi tar 

vare på sånn at det kan 

brukes om igjen til nye 

produkt.  
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Tekst og foto: Signy R. Overbye 


