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Informasjon til naboer og berørte om
Nye SARA, Stjørdal avløpsrenseanlegg
Grunneiere har plikt til å videreformidle informasjon til sine leietakere
Modell av det nye renseanlegget på
Sutterøy . Av Caroline Z Aunvik

Stjørdal kommune skal bygge nytt kloakkrenseanlegg for Stjørdal sentrum, Lånke og Skatval,
med kapasitet til å dekke behovet for de neste 50 år. Anlegget vil stå ferdig i løpet av 2017 og
vil koste 200 millioner kr.
Ved siden av dagens renseanlegg ved rundkjøringa på Halsøen, vil det bli bygd en ny
pumpestasjon. Det vil bli lagt en ny rørledning derfra og til det nye renseanlegget, som skal
ligge nederst i Sutterøygata.
Det nye renseanlegget vil også ta imot slam fra alle mindre renseanlegg og slamavskillere i
kommunen. Det er valgt en robust og god renseprosess der det er muligheter for å sette inn
nye rensetrinn og utvidelser i framtida.
Renset utslipp fra det nye anlegget slippes ut på 45 m dyp via et rør som går 1100m ut i
fjorden. Det vil ikke bli noe utslipp i fjæra ved det nye renseanlegget, nødoverløpet kommer
på 20 m dyp, 800 m ut i fjorden.
Dagens nødoverløp ved Halsøen vil kun være i drift ved kortvarig strømstans. Det skal
installeres luktreduksjonsanlegg både på det nye renseanlegget og på pumpestasjonen ved
Halsøen.

Framdriftsplan for hele prosjektet:
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Pågående arbeider
Stjørdal kommune har inngått kontrakter med Veidekke AS og Aquagain AS om bygging av det
nye renseanlegget og Halsøen pumpestasjon. I løpet av september vil det bli inngått kontrakt
om utslippsledningen.
I juni, juli og august har det foregått forberedende arbeider på tomta for det nye
renseanlegget, vegetasjonsrydding, planering, fjerning av søppel og omlegging av et
eksisterende rør
1. september satte Veidekke AS sin underentreprenør, Tverås Maskin og Transport AS, i gang
med graving. Peling/fundamentering startet 8.september. Dette arbeidet vil pågå fram til
midten av november. I denne perioden vil det bli noe støy og vibrasjoner. Arbeidstid er
begrenset til tidsrommet mellom kl. 07-22.
I oktober planlegges oppstart av legging av utslippsledning. Fylkesmannen har gitt
dispensasjon til å grave i fuglefredningsområdet i perioden 1. oktober til 15. mars. Det vil bli
nødvendig å opparbeide en midlertidig anleggsveg utover fjæra. Utløpsrørene skal graves
ned. Området skal settes i stand, slik at det etter få år vil gå tilbake til opprinnelig tilstand.
Overføringsledningen skal legges i Industrivegen og Sutterøygata i 2016. Det legges til rette
for minst mulig ulempe for trafikken i området. Det vil bli holdt informasjonsmøte om dette
nærmere oppstart.
Framtidige infoskriv og informasjon om prosjektet vil bli lagt ut på Stjørdal kommune sine
nettsider og facebookgruppe.
For å få informasjon direkte på e-post, kontakt marit.amundsen@stjordal.kommune.no

Framdriftsplan for renseanlegget:

Stjørdal kommune håper på et fortsatt godt og positivt samarbeid
med alle berørte parter under pågående og kommende arbeider.

For mer info, kontakt
Prosjektleder: Marit H Amundsen
Tlf.: 74 83 35 00
e-post: marit.amundsen@stjordal.kommune.no

