
Foto: Geir Hageskal 

Fredlybekken 
Bekkeåpning og separering 

VA-dagene i Midt-Norge    Birgitte G. Johannessen 31.10.2013 
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Dagens situasjon 
Overløpsdrift 
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Gjennomsnittlig driftstid for perioden 2007-2011

Fredlybekken har utslipp til Nidelva tilsvarende 
ca 1000 pe (5% av forurensningsproduksjonen) 



Dagens situasjon 
Flom 

 

Adressavisen mars 1997 



Løsning – Gjøre uvirksomt 
separatsystem virksomt 



Effekt av prosjektet på 
forurensningsutslipp 
 Driftstid overløp reduseres fra ca 1.500 til 

ca 60 timer/år 
 Utslipp av fosfor til Nidelva reduseres fra 

ca 600 til ca 6 kg tot-P/år 
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Dagen situasjon

Framtidig situasjon



Hva omfattes 
 Totalt ca 10 km med avløpsledninger 
 Ca 2 km nytt hovedløp overvann 
 Hvorav ca 1 km potensiale for åpen bekk 

 Kostnadsberegnet til ca 210 mill 
 Anleggsperiode 4-5 år 
 Oppstart 2014? 



Overvann som åpen bekk ? 

+ Kommuneplanens arealdel viser deler av 
strekningen som framtidig grønnstruktur og 
turveg som danner sammenheng med marka 



Overvann som åpen bekk ? 

+ Bedre flomsikring 



Overvann som åpen bekk ? 

+ Bedre for vannkvaliteten, da naturlige prosesser 
i en åpen bekk vil bidra til å rense vannet 



Overvann som åpen bekk ? 

+ Bestemmelser i kommuneplanens arealdel 
 



Overvann som åpen bekk ? 

÷ De private grunneiere vil  ikke 



Overvann som åpen bekk ? 

÷ Idretten vil ha fotballhall 

Illustrasjon Multiconsult 

Illustrasjon Eggen Arkitekter 



Overvann som åpen bekk ? 
+ VA-tiltak fianansieres over selvkost og er en 

prioritert oppgave 
÷ De grønne tiltakene må finansieres over bykassa 
Deler av det grønne kan etableres som følge av 

VA-investeringer 

Illustrasjon Multiconsult 



Overvann som åpen bekk ? 

September 2013 
 
Reguleringsplan for første 
delstrekning legges fram for 
behandling og kommer i retur. 
 
Politisk sak om finansiering 
legges fram for behandling og 
blir utsatt. Skal behandles på ny 
i dag. 

August 2010 



Hvorfor så mye motstand 
2009 Åpent informasjonsmøte og brev til 

alle berørte grunneiere i forbindelse med 
forstudie for å vurdere om bekkeåpning 
var mulig. 

2012 Åpent informasjonsmøte og brev til 
alle berørte grunneiere med informasjon 
om oppstart av planarbeide. 

2013 Politisk behandling  
 



Vannkvalitet 
 Mye fokus på  å planlegge et tiltak 

som 
 Gir god vannkvalitet 
 Som oppleves å ha god vannkvalitet 

 Hvorfor 
 Nedbørsfeltet består av mye overvann 

fra bebygde områder og veg 
 Vannmengder vil variere mye 
 Erfaringsmessig vet vi at dette kan gi 

utfordringer med vannkvalitet  



Vannmengdevariasjoner 

Illustrasjoner Multiconsult 



Hva gjør vi på forhånd 
 Uvirksomme separatsystem 

gjennomgås 
 Rørinspeksjoner 
 Feilsøking 

 
 Aktuelle tiltak 
 Strømpe på spillvann 
 Tiltak i felles S/O-kummer 
 Pålegg til private ved feilkoblinger og 

lekkasjer 
Illustrasjoner Trondheim kommune 



Planlagte tiltak: 
”Supersandfang”  

 Etableres i overgang 
overvannsrør – bekk 
 Ulike leverandører 

finnes, men ingen i 
Norge 
 Renseeffekt ca 80% TSS 

FloGard® Dual-Vortex 

Downstream Defender® 



Planlagte tiltak: 
Våtmarksfilter 
 Etableres i overgang overvannsrør - bekk 
 Holder tilbake næringssalter og partikler 
 Dimensjoneres for normalvannføring 

Illustrasjoner Multiconsult 



Planlagte tiltak: 
Regnbed 

 
 Etableres langs tursti 
 Holder tilbake 

næringssalter og partikler 
 Noe fordrøyningseffekt 

Illustrasjoner Multiconsult 

Foto A. Ekle 



Planlagte tiltak: 
Utforming bekk  
 Sikre variasjon i strømings- og 

dybdeforhold. 
 Sikre god innblanding av 

oksygen. 
 Bruke terskler og egnet 

substrat for å sikre levevilkår 
for bunndyr 

 Benytte kantvegetasjon for å 
begrense solinnstråling og 
begroing 

Illustrasjoner Multiconsult 



Takk for oppmerksomheten ! 

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117735968/Forprosjekt-Fredlybekken  

http://www.trondheim.kommune.no/content/1117735968/Forprosjekt-Fredlybekken
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