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Informasjon til naboer og berørte om
Nye SARA, Stjørdal avløpsrenseanlegg
Grunneiere har plikt til å videreformidle informasjon til sine leietakere
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.

Overføringsledning fra Halsøen til Sutterøy

Graving og legging av rør på Sutterøy industriområde vil by på trafikale utfordringer. Det
legges opp til en smidig gjennomføring med omkjøringsmuligheter og tydelig merking. Før
oppstart vil berørte grunneiere bli invitert til et dialogmøte, for å avklare behov og mulige
løsninger. Kommunen har ikke oversikt over leietakere. Grunneiere bes videreformidle
informasjon til sine leietakere, slik at de også kan delta i dialogmøtet.

Framdriftsplan for hele prosjektet:
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Halsøen pumpestasjon
Modell av den nye pumpestasjonen
på Halseøn.

Stjørdal kommune har inngått kontrakter med Veidekke AS og Aquagain AS om bygging av det
nye renseanlegget og Halsøen pumpestasjon.
På Halsøen skal det bygges en ny pumpestasjon, som vist på 3D-modelltegningen over. Dagens
renseanlegg skal være i full drift fram til det nye renseanlegget er ferdig og klar til
igangsetting. Når alt er ferdig kobles rørene fra dagens renseanlegg og inn på nye Halsøen
pumpestasjon. Dagens renseanlegg og pumpestasjon legges ned.
Oppstart av byggearbeidene på Halsøen er foreløpig planlagt til juni 2016, men dette kan bli
framskyndet for å sikre god arbeidsflyt.
I anleggsperioden vil det bli behov for spunting, for å få minst mulig byggegrop og konflikt
med infrastruktur i bakken.
Den nye pumpestasjonen planlegges tilrettelagt for at turgåere kan benytte taket til å sette
seg ned og se på utsikten. Utførelsen blir i naturstein og cortenstål.
Pumpestasjonen utformes slik at nødoverløp til fjæra utenfor E6 kun vil forekomme ved
kortvarig strømstans. Ved langvarig strømstans vil det bli koblet opp mobilt aggregat. Det skal
installeres luktreduksjonsanlegg på pumpestasjonen ved Halsøen.

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

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

