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Møtereferat, teknisk infrastruktur, Dueheia Næringspark 
 
Sted: 
Teams 
 
Tidspunkt: 
 17.11.2020 kl 0900 
 
Deltakere: 
Fra kommunen: Arne Vatne, Daniel Angelstad, Ola Skei Bekken 
Fra forslagsstiller: Toni Skagestad Sinnes, Christian Skodde, Petter Hedland 
 
Overordnet: 
Planområde 2100 dekar planlegges for energikrevende næring/industri/batterifabrikk 
Planen utarbeides som områdeplan, men er et privat initiativ der Sweco planlegger for Otra 
Holding AS. 
 
Tematisk gjennomgang: 
 
Plangrense 
Planavgrensningen utvides for å ta høyde for flere eventualiteter: - boligområder I sør, mer av 
veien og romslig rundt adkomst og kryssløsning 
Må ta med også noe sørover langs jernbanesporet, sjekkes mot Bane Nor 
Sjekkes også om det er nødvendig med trase for kjølevannsføringer 
Forslagsstiller oversender forslag til planavgrensning, kommunen gjennomgår, og gir 
tilbakemelding 
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Adkomst 
Muligheter er T-kryss ved eksisterende bro, Bjelkedalsbroa, som må utvides eventuelt ny 
broløsning I område. Planavgrensningen utvides slik at en tar høyde for flere muligheter, evt 
også rundkjøring. 
Vurdere behov for nødveg/beredskapsveg, en alternativ adkomst? Eventuell kvalitet på denne? 
 
Vann/avløp 
Kommunen har vist vann/avløp I området: 
Det bør være kapasitet god nok til å koble seg på vann/avløp langs Fv405, men man vet ikke 
sikkert uten å vite mer om behov. Utredes I planprosess. 
Regner med at det trengs pumpestasjon og høydebasseng. 
Bør også vurdere å komme inn fra to kanter for å sikre mot sårbarhet 
 
Kjølevann 
Drivenesøya er lokasjon for drikkevansbrønner 
Viktig å sikre drikkevannskilder, føre utslipp av kjølevann forbi drivenesøya 
Vannmengde og temperatur på kjølevann sjekkes mot vannføring i elva for å se om man vil 
kunne oppleve temperaturøkning i elvedraget 
Muligheter for å utnytte kjølevann som varmekilde til industri/boliger/landbruk utredes 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mvh 
Ola Skei Bekken 
Enhetsleder plan og utbygging 


