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Reguleringsplan for Midt-Norge Travbane, første gangs behandling 
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Rådmannens innstilling: 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Orkland kommune at forslag til 
reguleringsplan for Midt-Norge Travbane kan sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i minimum 6 uker. 

 

 
Saksopplysninger: 
Skriv inn saksopplysninger her. 
--- slutt på innstilling --- 

Planprosess 

Selberg Arkitekter AS har i brev datert 04.12.19 på vegne av Leangentravets Eiendom AS sendt inn 
forslag til reguleringsplan for ny travbane på Fannrem. Revidert plankart og bestemmelser er mottatt 
3.1.20. 
Det ble avholdt oppstartsmøte 26.06.19, åpent informasjonsmøte 02.10.19 og arbeidsmøte med 
kommunen i etterkant av det åpne møtet. Planforslaget vart presentert i Regionalt planforum 
11.12.19. Det var et arbeidsmøte mellom kommunen og prosjektleder etter regionalt planforum. 
Referat fra regionalt planforum er vedlagt. 

Planområdet 

Planområdet består av Orkdal tråvklubb sin eiendom/anlegg med tilliggende eiendommer/deler av 
eiendommer. Fullstendig oversikt over berørte grunneiere står på side 1 i planbeskrivelsen. 
Planområdet er på ca 290 daa. Av dette er knapt 100 da dyrkamark. Et område lengst i sør (ca 6 daa) 
reguleres tilbake til landbruk da det ikke er behov for dette området til travanlegget. 
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Planstatus og overordnede retningslinjer 
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil erstatte dagens 
reguleringsplan for området.  

Planlagte tiltak  

Planen legger til rette for bygging av regionalt travanlegg m/tilhørende infrastruktur og anlegg. På 
innsendt illustrasjonsplan går det fram at det er mulig å bygge en travbane på 1100 m, staller for 80 
hester, tribunebygg m/racingstaller, luftegårder, parkering, ny atkomstveg mm. Det åpnes opp for 
næring tilknyttet trav- og hestesport som kafe, kiosk, restaurant, enkel detaljhandel (for 
hesteutstyr?), salmakerverksted og veterinærklinikk. Rådmannen tolker ikke opplistinga i § 3.1.1 som 
uttømmende.  
Det skal etablereres tilstrekkelig med parkeringsareal (295 plasser) som dekker behovet til hverdags 
og på vanlig løpsdager. Ved større arr. er det tenkt at andre offentlig parkeringsplasser kan nyttes. 
Dersom plassen nedom kirka skal brukes er det nødvendig med dialog med kirka på forhånd for å 
unngå kollisjoner. 
 
Travbane er et arealkrevende anlegg som gir en lav utnyttingsgrad (% bebygd areal BYA). For de 
områdene utom selve banen må det tillates høy utnytting slik at mest mulig av «hesterelatert» 
virksomhet som skal etableres i Orkdal kan skje her. Det er derfor ikke foreslått hverken max eller 
minimum BYA. Krav om minimum BYA er krevende dersom utbygginga skal skje etappevis. 
 

Innspill/Merknader 

Ved varsel om oppstart kom det inn 14 innspill. Disse er referert og kommentert i eget vedlegg. Det 
er verdt å merke seg at en av grunneierne ikke ønsker å selge deler av sin eiendom til travformål. 
Beboere inntil travparken er bekymret for økt trafikk, støy, støv, lukt mm i forbindelse med økt 
aktivitet. 

Rådmannens kommentar: 

Annen medvirkning 
Det var arrangert åpent møte 2.10.19. Det var godt oppmøte, dvs helt fullt i lokalet i tråvparken. 

Barn og unges interesser  
Planforslaget berører ikke barn og unges interesser særskilt. Det tilrettelegges for gående og 
syklende i og rundt travanlegget. Trafikksikkerheten i området bedres i og med at det etableres ny 
avkjøring direkte fra fv. 471 (Orkdalsveien). 

Universell utforming 

Uteområdet og skal være universelt tilgjengelig. Det er ikke tatt inn egen reguleringsbestemmelse 
om dette. Etter rådmannens vurdering er det ikke nødvendig da bestemmelser om universell 
utforming og tilgjengelighet er inntatt i Plan og bygningsloven og teknisk forskrift. Dette skal 
dokumenteres ved byggesøknad gjennom detaljert utomhusplan(§ 2.1 i bestemmelsene). Arbeids- og 
publikumsbygning skal være tilgjengelige i henhold til Teknisk forskrift og Plan og bygningsloven. 

 
Arealbruk og transport knyttet til service- og aktivitetstilbud 
Travbanen vil få ny atkomstveg m/fortau direkte fra fv. 471. Dette vil være til stor fordel for 
boligeiendommene langs Gryttingvegen og Tråvparkvegen. Endestasjonen for de fleste 
regionbussene til/fra Stjørdal og Trondheim ligger på Fannrem stasjon, ca 350 m fra avkjørsel til 
travbanen. Det legges opp til separat gang/sykkelveg rundt banen på østsida som også skal kobles på 
turveg langs Orkla.  
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Estetikk og fjernvirkning 
Området ligger i dalbotnen, noen meter ned for Orkdalsveien og Tråvparkvegen. Anlegget vil bli 
synlig fra dalsidene. Anlegget vil gi liten siluettvirkning fra omkringliggende områder. Dette er 
nærmere beskrevet under pkt 6.1 i planbeskrivelsen. 

Naturmangfold 
Konsekvenser av planforslaget for naturmiljø og naturverdi er vurdert i planbeskrivelsen, kap 6. 
Skåggåberghhølen som er siste rest av en pølsesjø er regulert til Grønnstruktur – naturområde. I 
bestemmelse 3.3.2 stilles det krav om forvaltningsplan.  
 
Sonen langs Orkla er regulert til grønnstrukstur/vegetasjoenssjerm. Gjennom bestemmelse 3.3.1 
åpnes det opp for at det kan etableres turstier, sittebenker, leskur og andre mindre installasjoner i 
forbindelse med fiske og friluftsliv.  

Friluftsliv 
I dag er det åpent for fri ferdsel gjennom tråvparken og på turvegen langs elva. I planen legges det av 
sikkerhetsmessige hensyn opp til fysiske skiller mellom folk og hester. Dagens turveg langs elva skal 
brukes som «rettstrekksbane» som ikke vil bli åpen for turgåere. Det er derfor tatt inn bestemmelse 
om at det skal etableres tursti mellom denne og elva slik at det fortsatt skal være mulig å ferdes langs 
elva. Laksefiskere har i dag mulighet til å kjøre med bil langs elva. Dette blir ikke mulig etter at  
utbygginga er gjennomført.  

Øvrige krav til planen og planbeskrivelsen 

• Konsekvensutredning. Konsekvenser av planforslaget er inntatt i planbeskrivelsen, kap 6 

• ROS analyse foreligger. Mattilsynet hadde i Regionalt planforum innspill om at transport av 
hester burde inngått i ROS-analysen. Rådmannen er usikker på om dette gjelder evt 
smittefare eller annet.  

• Kulturminner: Fylkeskommunen har varslet at de må foreta forundersøkelser før de kan avgi 
endelig uttale til planforslaget. Undersøkelsene kan foretas våren 2020. Tiltakshaver må 
betale og sørge for avtale med de berørte gruneeierne. 

• Grunnforhold/Radon, VA, sol /skygge, 3D,  

• Energi,  

• Flom: Området er flomutsatt. Det er tatt inn bestemmelse om at bygg og anlegg skal 
etableres i fohold til 200-årsflom. Dagens terreng må derfor heves 1-1,5 m på mesteparten 
av arealet. 

• Kvikkleire: Det er ikke registrert kvikkleire på tomta.  

Rådmannens konklusjon og anbefaling 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og det følger opp anbefalinger i oppstartsmøte 
og regionalt planforum. Rådmannen anbefaler at planen tas opp til behandling og sendes på 
høring/legges ut til offentlig ettesryn. 

Tilrådingens økonomiske konsekvenser 

 

Konsekvenser for vedtatte målsettinger 

Forslag til reguleringsplan er i tråd med kommuneplanens arealdel 
 
Annet: 
Trav/tråv 
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Dagens anlegg heter Orkdal tråvpark og eies av Orkdal tråvklubb. På lokal dialekt heter det 
tråvkjøring. På nynorsk er det valgfritt mellom tråv og trav. 
På bokmål heter det trav. Rådmannen vil oppfordre tiltakshaver og Orkdal tråvklubb til å 
vurdere om det skal brukes trav eller tråv i navnet på anlegget. 
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