
 

 

 

 

  

Planbeskrivelse 
 
Detaljregulering for Midt-Norge Travbane 
 
GNR/BNR: gnr. 19 bnr 55 m.fl. 

Travbanen sett mot nord Tiltakshaver: 
Leangentravets Eiendom AS 
 

Konsulent: 
Selberg Arkitekter AS 
 

Dato: 
21.11.2019 



I 



II 

Sammendrag 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for Midt-Norge Travbane på Fannrem i Orkland 
kommune. Travbanen vil erstatte dagens travbaneanlegg på samme sted. Travbanen vil også være en 
erstatter for Leangen Travbane i Trondheim. Tiltaket planlegges innenfor dagens travbane som er 
regulert gjennom egen reguleringsplan og er avsatt i kommuneplanens arealdel. Anlegget vil ha en 
annen plassering, orientering og en større utstrekning enn hva som ligger der i dag. Deler av området 
er i dag brukt som dyrka mark. Omdisponering av dyrka mark er avklart, både gjennom vedtatt 
kommuneplan og gjeldende reguleringsplan.  

Travbaneanlegget vil bestå av en travbane på 1100 meter. I tillegg tilrettelegges det for nytt 
tribuneanlegg og racingstall, staller, luftegårder, travskole, ridehall og andre støttefunksjoner til drift og 
anlegg. I tillegg skal det etableres et rettstrekk på ca.  700 meter langs elva. Parkering, gangveger, 
stier grøntområder etableres i tilknytning til anlegges. Turstier vil gå rundt anlegget og forbindes med 
offentlige turveinettverk langs elven Orkla.  

Utfordringen i planen har vært å få til gode løsning for intern logistikk og plassering av selve travbanen 
innenfor et begrenset areal. Det er også jobbet med løsninger for reetablering av dyrkbar mark, samt 
at planen ligger innenfor flomsone for 200-årsflom. Det vil stilles krav til at alle bygninger legges med 
OK gulv 20 cm over flomnivå. Veg legges på flomnivået.  
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 Bakgrunn 
 

Planforslaget er sendt inn av Selberg Arkitekter AS på vegne av oppdragsgiver Leangentravets 
Eiendom AS. 

Følgende materiale er innsendt:  

Reguleringsplan datert 15.11.2019 

Reguleringsbestemmelser datert 15.11.2019 

Planbeskrivelse med vedlegg datert 15.11.2019 

1.1 Oversikt over berørte grunneiere 
Reguleringsplanen berører og tilgrenser følgende grunneiere: 

 

Gnr/bnr Adresse Navn 

35/1 Orkdalsveien 617 Ingrid Meaas 

35/4  Asbøll Bjørn AS 

19/55  Orkdal Tråvklubb 

35/2 Gryttingvegen 68 Randi Irene Jacobsen 

33/3   Arne Skaugen, Erik Skaugen, Narve 
Skaugen 

33/1  Jens Olav Aas 

19/1  Vegard Lundstrøm Wolden 

37/1 Orkdalsveien 1193 Knut Håvard Skaugen 

36/1  Brynjar Engan, Jostein Olav Engan, Jorun 
Johanne Hansen 

36/2  Arne Kristian Ljøkelsøy  

   
 

Navn og adresse på hjemmelshavere er innhentet i samråd med Orkland kommune. 

1.2 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for travbane på Fannrem i 
Orkland kommune. Anlegget skal etableres som erstatning for dagens Leangen travbane i Trondheim. 
Anlegget skal lokaliseres på samme sted som der dagens travbane ligger, men ha en utvidet bruk, 
flere staller, nytt tribuneanlegg og tilhørende støttefunksjoner skal legges inn i planen. Det skal 
etableres parkeringsplasser for både publikum og hestetransport innenfor planen. Interne turveier skal 
forbindes med offentlige turveier langs elva. Utvidelsen skjer innenfor avsatt areal i kommuneplanens 
arealdel. 

1.3 Kunngjøring om igangsatt regulering  
Anonsen med kunngjøring av oppstart av reguleringsplanlegging ble publisert i Avisa Sør-Trøndelag 
04.07.2019. Frist for å komme med merknader ble satt til 16.08.2019. Kunngjøringen ble også 
publisert på nettsidene til Orkland (Orkdal) kommune og Selberg Arkitekter. Det kom inn 14 
merknader. Disse er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. 
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Figur 1 Utsnitt av annonsen publisert i Avisa Sør-Trøndelag 

1.4 Varsel om igangsatt regulering 
Følgende myndigheter, etater, institusjoner og direkte berørte har blitt varslet om oppstart av 
reguleringsplanleggingen ved brev, datert 02.07.2019. Naboer ble varslet i brev i henhold til 
adresseliste fra kommunen. 

 

Varslet Adresse 

NVE Region Midt-Norge rm@nve.no  

Fylkesmannen i Trøndelag fmtlpost@fylkesmannen.no  

Trøndelag fylkeskommune postmottak@trondelagfylke.no  

Statens vegvesen Region Midt firmapost-midt@vegvesen.no  

Orkland energi kundeservice@orklandenergi.no  

mailto:rm@nve.no
mailto:fmtlpost@fylkesmannen.no
mailto:postmottak@trondelagfylke.no
mailto:firmapost-midt@vegvesen.no
mailto:kundeservice@orklandenergi.no
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Naturvernforbundet i Orklaregionen sortrondelag@naturvern.no og 
orkla@naturvernforbundet.no  

1.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er laget en risiko- og sårbarhetsanalyse som eget vedlegg til planen. Metodikken er basert på 
malen til veiledning fra DSB. Analysen ligger til grunn for planarbeidet og er særlig relevant for 
sikkerhetstiltak i forhold til inngjerding av hester og tiltak i forbindelse med flom. Det er avdekket to 
relevante utredningstemaer i ROS-analysen. Dette er farer for sikkerheten til besøkende og utøvere i 
forbindelse med hester som sliter seg eller andre måter kommer utenfor inngjerdede områder og farer 
forbundet med oversvømmelse og flom.  
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 Planstatus  
2.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

2.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.  
For å fremme en bærekraftig utvikling, utarbeider regjeringen hvert fjerde år nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for regionale og 
kommunale planer.  

De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at 
fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. 
Dokumentet omhandler gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling og planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.  

2.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene ligger til grunn for alt planarbeid. Planretningslinjene skal sikre god stedsutvikling ved å 
samordne utbyggingsmønster og transportsystem for å oppnå effektive løsninger slik at 
transportbehovet kan begrenses og ved at det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
Ifølge retningslinjene skal det i tettstedsområder legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon. 

2.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og planlegging 
Retningslinjene skal ligge til grunn for alt planarbeid og spesielt i bomiljø og lekeplasser. RPR for barn 
og planlegging skal sikre nasjonale mål for barns oppvekstsvilkår. Dette omfatter at omgivelsene skal 
utformes slik at de gir barn og unge trygghet, forhindrer skadevirkninger og tilfredsstiller barns behov. 

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare 
og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette fordrer at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold. 

2.2 Overordnede planer 
Området er i gjeldende kommuneplan – kommuneplanens arealdel 2014-2026 avsatt til nåværende og 
fremtidig idrettsanlegg. Det er tilknyttet følgende planbestemmelse til feltet: 

2.11.2 Tråvparken (BIA2)  
 Godkjent reguleringsplan skal foreligge før videre utbygging kan tillates. Forretninger, verksted 
og tjenesteyting relatert til hestesport kan tillates i reguleringsplanen. 

I planbeskrivelsen er Tråvparken omtalt i punkt 4.1.11. 

4.1.11 Idrettsanlegg 
(…) Planen viser også arealer for utvidelse av Tråvparken på Fannrem med sikte på å utvikle 
regionalt anlegg for hestesport. Det er gitt bestemmelse om at tjenesteyting kan tillates og at 
dette avklares gjennom reguleringsplan. 

2.3 Gjeldende reguleringsplan  
Forslag til nytt planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan for Øverøyan vedtatt av 
kommunestyret 27.06.1989. Reguleringsplaner regulert til følgende formål: 

-Trav- og rideanlegg 
-Offentlig trafikkområde – Ny trase for Rv. 65 
-Friluftsområde 
-Friområder – Park, turveg, anlegg for leir, idrett og sport 
-Hotell/forretninger, spesialområder campingplass 
-Fareområde – Flomfare 
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Reguleringsplanen angir maksimal utnyttelsesgrad, høyde og plassering innenfor angitte 
byggegrenser i plankart. Området er delt inn i feltene FS1, S1-S3, FR1 og FA1-FA2. S1 og S2 som 
kan anvendes til trav- og rideområde.  

De har en utnyttelsesgrad på 20%. Det tillates servicebygninger/tribuneanlegg med en maksimal 
gesimshøyde på kote 20 og maksimal mønehøyde på kote 26. Innenfor felt regulert til hotell, forretning 
og camping, FS1, kan det bygges på 30% av tomtearealet i 4 etasjer. S3 kan benyttes til 
friluftsområde og det kan anlegges nødvendig elveforbygging og turveg. FR1 er avsatt til lek, idrett og 
sport. FA1 og Fa2 er regulert som fareområde – flomfare. Vegformålet tilrettelegger for ny trase for Rv 
65 over elven Orkla.  

2.4 Tilgrensende reguleringsplaner  
Planer som grenser til området. Planene kan delvis bli erstattet av ny plan.  

Reguleringsplan for E39/Fv65 Forvekrysset Forve Bru – Torshus 

Planident E96 

Plannavn: Reguleringsplan for E39/Fv65 Forvekrysset Forve Bru - Torshus 

Ikrafttredelsesdato 31.10.2012 

 

Plannavn: Endring reguleringsformål ved meieriet – Del av Fannrem sentrum.  

Planident B26A6 

Ikrafttredelsesdato: 28.08.1986 

 

Plannavn: Fannrem sentrum 

Planident: B26 

Ikrafttredelsesdato: 23.03.1977 

 

Plannavn: Skåggåberget – Del av Fannrem sentrum 

Planident: B26t 

Ikrafttredelsesdato: 26.05.1999 

 

Plannavn: Fv. 471 – Gang/sykkelveg 

Planident: B44 

Ikrafttredelsesdato: 11.09.1990 
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 Beskrivelse av planområdet 
3.1 Lokalisering  
Planområdet for Midt-Norge travbane ligger 1-2 km sør for Fannrem sentrum og ca. 7 km sør for 
Orkanger. Området ligger langs den østlige bredden til elven Orkla, og sørøst for Forve bru som 
krysser Orkla. 

 
Figur 2 Planområdet ligger innenfor rød ring. Kilde Gule sider 

3.2 Dagens arealbruk og tilgrensende arealbruk 
Hensikten med planen er å etablere et travanlegg på samme område som dagens travbaneanlegg til 
Orkdal Tråvbane. Området er et aktivt anlegg som er i daglig bruk som travbane og utleiestaller og 
eies og drives i av Orkdal Tråvklubb. Planområdet vil i tillegg til dagens travbane beslaglegge et areal 
på omtrent 100 daa dyrka mark. Arealbruken, inkludert omdisponering av dyrka mark, er avklart 
gjennom kommuneplanens arealdel der området er avsatt til idrettsformål. I gjeldende reguleringsplan 
er området regulert til trav- og rideområde.  

Planområdet er avgrenset av elven Orkla i vest og vegen Gryttingvegen i øst og Ordalsveien i nord. 
Det noe spredt boligbebyggelse i nærheten. Nord for planområdet, og langs Orkdalsveien, ligger det 
en bensinstasjon, menighetshus og en kirke. Øst for planområdet ligger det to-tre klynger med 
eneboliger i tillegg til en skole og en barnehage.  Museumsjernbanen Thamshavnbanen går langs 
planområdets østlige grense. Det er noe landbruksareal i nærheten, der et mindre jorde langs 
Gryttingvegen allerede er avsatt til boligbebyggelse i KPA og et jorde i sør som er regulert LNFR-
område.  
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Figur 3 Flyfoto av travbanen slik den ligger i dag. Ny travbane vil utvides i nordvestlig retning. Kilde: Norge i bilder 

3.3 Stedets karakter 
Fannrem/Orkanger ligger i bunnen av Orkladalen som er en bred dal som følger elven Orkla. Elven 
munner ut i Orkdalsjorden i nord. Planområdet er omgitt av slake, og delvis skogdekte, åssider som 
følger dalen i nord/sørlig retning. Fannrem er et tettbebygd område med butikker skole, kirke og annen 
service. Sentrum av Fannrem er omgitt av noen eneboligområder og noe industribebyggelse. Området 
er ellers preget av spredte landbruksområder med tilhørende jorder. Elva Orkla er et av områdets 
mest fremtredende landskapselement som deler dalen i to.   

Selve planområdet er stort sett flatt med en svak stigning mot sørvest. Travbanen ligger forsenket 
noen meter ned fra vegen Gryttingvegen i øst og Orkdalsveien i nord. Selve planområdet ligger på 
omtrent kote 7-8 på det laveste, mens de omkringliggende vegene ligger på kote 13-18. 
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Figur 4 Perspektiv av planområdet, sett mot nordøst. Kilde: kommunekart.no 

3.4 Grunnforhold 
Det er utført grunnundersøkelser i forbindelser med reguleringsplanen. Notat og datarapport er vedlagt 
saken. Grunnforholdene anses som stabile. Planområdet er under marin grense, men det er ingen 
registrerte kvikkleireområder hverken innenfor planområdet eller i nærheten som vil påvirke den 
aktuelle tomta. Området består av elve- og bekkeavsetning av sand/grus med marine avsetning av 
leire/silt i dybden. Østover på området ligger de marina avsetningene dypere og går gradvis over i 
breelvavsatte masser av sand og grus. De påviste leirmassene er faste, og det er ikke påvist kvikkleire 
i noen av punktene. På dagens travbane nærmest elva er mye av topplaget tatt ut og fylt opp med 
diverse masser. Det kan også være fyllmasser med dårlig kvalitet i det gamle elveløpet som delvis er 
gjenfylt på nordre del av tomta.  

I følge bergartbeskrivelsen for dette området (som strekker seg langt utover selve planområdet) består 
grunnforholdene av granat-hornblende-glimmerskifer, amfibolittisk skifer, amfibolitt, lag/linser av 
kalksilikater, intermediære til felsiske vulkanitter og kvartsskifre, vekslende i metertykke lag, med 
pegmatittganger.  

Tidligere registreringer av naturverdier har anmerkninger om forurensning fra nærliggende 
bensinstasjon. Dette gjelder for våtmarksområdet nord i planområdet.  

3.5 Naturmiljø og -verdi 
Planområdet er flomutsatt og ligger i sin helhet innenfor flomsone for 200-årsflom.  
 

Skåggåberghølen 

Det er ligger en gammel pølsesjø omkranset av et sumpområde innenfor området. Lokalt kjent som 
Skåggåberghølen. Tidligere registreringer i forbindelse med grønnstrukturplanen til Orkland kommune 
viste funn av særegne vanndyr/innsektsfauna. Området har siden da minsket pga. oppdyrking. Sjøen 
er også forsøplet fra avfall fra bensinstasjonen i nærheten. Naturbase har følgende beskrivelse om 
lokaliteten: Lokaliteten omhandler en gammel pølsesjø og sumpområdet rundt denne. Særegen 
vanndyr/insektsfauna. Elvesnelle dekker størstedelen av pølsesjøen. I kanten står mandelpil og gråor. 
Feltsjiktet består av langstarr og slyngsøtvier. På bedre drenert mark får en gråor-heggeskog med et 
dårlig utviklet feltsjikt. Dette består i stor grad av gaukesyre og firblad. En finner imidlertid partier med 
mer høgstaudepreget feltsjikt i stor grad dominert av villrips. Bestanden lengst nord er en restbestand 
av et tidligere meget stort gråor-heggeskogområde med et artsfattig feltsjikt (Fremstad, 1988). Området 
har minsket sterkt i de senere år pga. oppdyrking. På grunn av reguleringen av Orkla er flommene som 
holdt vann- og sumpvegetasjonen i og rundt pølsesjøne oppe blitt redusert. Langs østre elvebredd er 
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det bygd en forbygning som på sikt vil bidra til at pølsesjøen vil gro igjen. Sjøen er forsøplet av avfall fra 
en bensinstasjon. To kraftgater berører området. Lokalt omtales lokaliteten også som Skåggåberghølen 
(Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 1999). 

Det er registrert observasjoner av følgende rødllistede fugler innenfor området: 

• Hettemåke (VU – Sårbar) 
• Gulspurv (NT – Nær truet) 
• Storspove (VU – Sårbar) 

Det er registrert observasjoner av følgende rødllistede planter innenfor området: 

• Mandelpil (NT – Nær truet) 
• Klåved (NT – Nær truet) 

Det er registrert observasjoner av følgende fremmede arter innenfor området 

• Hagelupin (SE – Svært høy risiko) 
• Rynkerose (SE – Svært høy risiko) 
• Rødhyll (SE – Svært høy risiko) 

3.6 Rekreasjonsverdier 
Innenfor planområdet og retning nord/sør går det turstier langs Orkla. Orkla er en populær elv for 
laksefiske og er lakseførende i en strekning på 88 km. Det er god tilkomst helt ned til elva flere steder 
langs de nærliggende turstiene. Området brukes i dag flittig av både turgåere og fiskere.  

 
Figur 5 Orkla sett fra Forve bru. Kilde Google street view 

3.7 Kulturminner 
Det er gjort søk i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. Det er hverken registrerte 
automatisk fredede kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Nærmeste 
kulturminne er Thamshavnbanen som er vedtaksfredet og Trondhjemske postvei som er statlig 
listeført som kulturminne. Deler av sistnevnte går i traséen til Gryttingvegen, men berøres i liten grad 
av planområdet. 

3.8 Barn og unges bruk av området 
Området er enten tatt i bruk til travformål eller landbruksformål. På øvrig areal skal det anlegges 
adkomstveger som også er i bruk i dag. Ingen av omkringliggende berørte områder brukes av barn og 
unge. Aktiviteter for barn og unge vil i så fall være hesteaktivitet i forbindelse med staller og ridebaner 
på området.  

3.9 Trafikkforhold 
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Dagens adkomst til området skjer via Gryttingvegen i øst og inn på Tråvparkvegen. Gryttingvegen 
forbindes med fv. 65 (Orkdalsveien) i nord som knytter området til regionen.  

Fv. 65 Orkdalsveien over Forve bru har estimert ÅDT 6.500 med tungtrafikkandel på 11 % (NVDB, 
2018) og fartsgrense 50 km/t på Forve bru over Orkla. Nord for rundkjøringa har fv. 65 Øyolv 
Avlessons veg en estimert ÅDT på 6.200 kjt/d med tungtrafikkandel på 15 % (NVDB, 2018) og 
fartsgrense 80 km/t. 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) på Orkdalsveien, fv. 6488, er estimert til 5.000 kjt/d og vegen har fartsgrense 50 
km/t (NVDB, 2018). Orkdalsveien er samleveg for bolig- og næringsområdene på Fannrem. I vest 
møter veien fv. 65 i rundkjøring ved Forve bru. 

 
Figur 6 Tilliggende veger. Kilde ViaNova 

Adkomstvegen og lokalvegen til travparken, Gryttingvegen, har en ÅDT på 2000 kjøretøy. Langs 
Gryttingvegen går det en gang- og sykkelveg som forbinder travparken, Fannrem sentrum og de 
tilliggende boligområdene. Fartsgrense i området er 40 km/t inn mot sentrum og ellers 50 km/t. 

Langs fylkesvegen er det registrert noen få trafikkulykker i forbindelse med rundkjøringen før 
Forvebrua (bru over Orkla vestover). Gryttingvegen har enkelte ulykkehendelser med hovedsakelig 
lettere skadeomfang.  

Det går busser mellom Orkanger (bussen går i rute fra Trondheim og Stjørdal) og Fannrem stasjon 
omtrent to ganger i timen. Det går ingen busser mellom Fannrem og travparken, men avstanden er 
ikke mer enn omtrent 350 meter fra Fannrem stasjon til travparken.  

3.10 Servicedekning 
Lokalsenteret Fannrem dekker de fleste servicetilbudene i nærheten av travparken. Skole, 
barnehager, butikker, bensinstasjon og kirke ligger alle innenfor 1-2 kilometers avstand. Orkanger 
sentrum har ytterligere servicetilbud og ligger omtrent 7 km nord for Fannrem. 

3.11 Miljøforhold 
Området påvirkes lite av omkringliggende omgivelser i form av støy, støv eller andre miljømessige 
forhold. Selve travbanen ligger på et usjenert flatt område delvis skjermet av vegetasjon mot de 
omkringliggende bebygde områdene i nord og øst. Det er relativt gode solforhold store deler av 
døgnet.  

Fra de nærmeste beboerne er det meldt om at virksomheten på dagens travanlegg kan skape noe 
støv, støy og lukt. I tillegg skaper de større arrangementene noe trafikken inn til område, som igjen vil 
skape noe støy. Travparken grenser opp til omtrent 20-25 private husstander som kan bli påvirket av 
dette.  

Mulige tiltak mot dette omtales i kapittel om konsekvenser av planforslaget, kapittel 6.  
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3.12 Teknisk infrastruktur 
VA 
Orkdal Tråvpark har i dag vannforsyning fra en kommunal vannledning som kommer inn i planområdet 
fra Tråvparkvegen. Nærmeste kommunale vannledning ligger ved Gryttingvegen 29, der 
Klokkarhaugen og Kjerkvegen starter. Nord for planområdet, langs Orkdalsvegen (FV470) går en 
kommunal vannledning. I dette området pågår en entreprise hvor vannledningen er planlagt, og er 
delvis etablert. Simulering av vannforsyningen i Orkdal viser at det er mulig å ta ut 50 l/s ved krysset 
Gryttingvegen 29 Klokkarhaugen. 

Tråvparken APS ligger i reguleringsområdet. Avløpssonen som går til pumpestasjonen, føres i en 
pumpeledning som i dag går mot Fannrem sentrum. Belastningen i Fannrem sentrum er per i dag slik 
at det er dårlig restkapasitet på avløpsnettet. Nord for planområdet ligger Megarden APS. Langs 
Orkdalsvegen (FV470) går det avløpsledninger som føres med selvfall til Megarden APS. 

Området ligger på ei elveslette, formet av Orkla og mesteparten av området er tilnærmet flatt. Det er 
rester av gamle elveløp på tomta, som kroksjøen nord for planavgrensningen, kalt Skåggåberghølen. 
Øst i plangrensen kommer det en OV 500 mm hvor overvann fra Grøtte skole og Klokkarhaugen, 
ledes gjennom fylkesvegen og Thamshavnbanen, krysser planområdet og har utløp i 
Skåggåberghølen. 

 

EL og tele 
Orkland Energi er netteier i planområdet og har infrastruktur for strøm. Det ligger i dag er høyspentlinje 
på tvers over der ny bane er tenkt, men to tverrforbindelser som kommer inn mot et kryss som ligger 
omtrent midt på ny plassering av bane. Dagens trase ligger og rett over der vi vil få nytt 
publikumsbygg med tribune og racingstall.  

Svorka har fibernett som passer dagens travbane på Fannrem. Telenor har oppgitt at de har 
eksisterende kabler inn til tribunebygget i dag.  

Det går høyspentledninger i både nor-sørlig retning og øst-vestlig retning over planområdet.  
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 Samråds- og medvirkningsprosess 
4.1 Kommunal medvirkning  
Det ble avholdt oppstartsmøte med Orkdal (nå Orkland) kommune den 26.06.2019. 

Disse har medvirket i planutviklingen med møte, befaring, samt skriftlig og muntlig kontakt: 

• Planlegger/saksbehandle, Ingrid Voll, Siv C. Westby, Orkland kommune  
• Teknisk etat, Kari Nergård Bonvik, Orkland kommune 

4.2 Nabomedvirkning  
Alle naboer og gjenboere er varslet og orientert om innholdet i forslaget ved brev av dato 02.07.2019. I 
brevet blir de oppfordret til komme med innspill til planarbeidet tidlig i prosessen.  

02.10.2019 ble det avholdt informasjonsmøte med berørte parter, naboer, representanter fra Midt-
Norge Travpark og Orkdal kommune og konsulenter hvor planforslaget har blitt presentert.  

4.3 Statlige og regionale myndigheter  
I samråd med plankontoret i Orkland kommune, er varsel og orientering sendt til følgende offentlige 
høringsinstanser med innsigelsesadgang: NVE Region Midt-Norge, Fylkesmannen i Trøndelag, 
Trøndelag fylkeskommune, Statens vegvesen Region Midt, samt Orkland energi og 
Naturvernforbundet i Orklaregionen. 

4.4 Innkomne innspill med kommentar til hvordan de er ivaretatt i 
planforslaget 

Vedlegg 13 viser et sammendrag av innspill fra berørte parter og sektormyndigheter etter varsel om 
oppstart av planarbeid. Merknadene er oppsummert sammen med forsalgstillers beskrivelse av 
hvordan innspillene er ivaretatt i planforslaget.  
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 Beskrivelse av planforslaget  
5.1 Plangrepet 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for et travbaneanlegg med en 1100 meters travbane og 
tilhørende tribunebygg, racinstaller, utleiestaller, ridehall, travskole og andre tekniske støttefunksjoner 
som garasjer, sandlager, forbrenningsanlegg mm. Planen inneholder også luftegårder, 
oppvarmingsløyper, veg og parkering.  

 
Figur 7 3D-Illustrasjon viser maksimal utnyttelse innenfor område. Kilde Selberg arkitekter. 

Travbanen er vist med en orientering i nordøstlig retning. Det har vært prøvd ut forskjellige alternativ 
der banen ble orientert parallelt med Orkla. Da dette ble testet ut viste det seg å være en vanskelig å 
få til en løsning der logistikk ble løst på en praktisk måte, og planen klarte ikke å utnytte arealet på 
tomta godt nok. Utfordringene har vært å få inn alle funksjonene samtidig som transport inn og ut av 
området kan foregå effektivt og trafikksikkert. Området skal fungere godt for både ansatte, utøvere og 
publikum. Det er også stor forskjell på en ordinær ukentlig løpsdag, og de store arrangementene som 
Midtsommertravet.  

I tillegg kommer det opp utleiestaller som medfører en del trafikk internt. Inn- og utkjøring for 
hestetransport må foregå slik at de både kan komme til racingstaller og til utleiestaller. Plassering av 
tribunebygg må plasseres både i forhold til banens høyde og i forhold til mållinjen. Det har også vært 
et ønske om å plassere den slik at kveldssol ikke skinner rett inn og blender tilskuerne.  

Det ligger inne gangstier internt på anlegg og langs Orkla. Dette stinettverket er åpent for allmenheten 
og vil være attraktivt for fiskere, besøkende og de lokale.  

5.1.1 Planlagt arealbruk 
Innenfor planområdet er vil hovedformålene være Idrettsanlegg (1400), Grønnstruktur – Friområde 
(3040), naturområde – Vegetasjonsskjerm, Grønnstruktur - Naturområde. I tillegg reguleres det for veg 
og fortau og hensynssone for flom.  

Innenfor hovedformålet idrettsanlegg tillates det gjennom bestemmelsene at travbane, tribunebygg, 
staller, parkeringsplasser, luftegårder og andre støttefunksjoner til travbanen kan etableres. Det gis i 
tillegg bestemmelser for plassering, høyde og grad av utnytting. Endelig plassering vil kunne justeres 
noe da det på planstadiet i prosessen vil være vanskelig å si eksakt hvor byggene og andre tiltak skal 
plasseres. Vide byggegrensene vil omfatte et areal der dette er mulig. Byggegrensene vil sette en 
nødvendig avstand til nabobebyggelsen.   
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Det reguleres hensynssone bevaring av naturmiljø ved Skåggåberghølen, et naturlig våtområde nord i 
planområdet. Dette område skal ikke berøres av utbygging, men gis et vern gjennom planen.  

Turveier gjennom travbanens område er ikke regulert inn, men hjemles gjennom bestemmelsene og 
det stilles krav til opparbeidelse i bestemmelsene. Turvegen skal i hovedsak følge ytterkanten av 
planområde og være offentlig tilgjengelig. Det stilles krav til at de skal knytte seg til hovedturvegene 
som går langs Orkla.  

5.2 Bebyggelse og anlegg 

5.2.1 Hovedbygningen 
Hovedbygget er planlagt som en større sammenhengende bygning som ligger langs travbanens 
vestlige langside. Den skal inneholde tribune med plass til ca. 300 tilskuere fordelt over to etasjer. 
Reguleringsplanen tillater maksimalt 2800 m2 av hovedbyggets totale fotavtrykk kan bygges opp til 
kote +28. 2500 m2 av hovedbygget kan bygges opp til kote +21. Dette er illustrert med henholdsvis 4- 
og 2 etasjer i vedlagt illustrasjonsplan. Hovedbygningen vil kunne inneholde café, kiosk, restaurant og 
enkel detaljhandel tilknyttet trav- og hestesporten. 

I tilknytning til tribunen vil det etableres en racingstall med kapasitet til 160 hester som også inkluderer 
veterinærklinikk. Racingstall består av stallplasser som brukes av travhestene under løpsdagene. I 
tillegg skal dette kan det legges inn flere støttefunksjoner som garderober, egne avdelinger til 
dommer, presse og trenere. 

Plasseringen av hovedbygningen er låst til plasseringen av travbanens oppløpsside og mållinje. 
Bakgrunnen for dette er at tilskuerplasser, presse og dommere må plasseres så nært opptil mållinja 
som mulig. Hovedbygningen med tribune er orientert med en beliggenhet der alle tilskuere ikke blir 
blendet av kveldssola. I tillegg vil en slik plassering legge størsteparten av aktiviteten og 
bygningsmassen lengst bort fra eksisterende boligbebyggelse. Travanlegget vil også få mulighetene til 
å utnytte kvalitetene som Orkalelven gir. Mulige adkomster ned til elva vil vises nærmere i 
byggesaksfasen.  

 

5.2.2 Øvrig bebyggelse og anlegg 
Det legges opp plass til ridehall, sandlager, verksted og garasje i tilknytning til hovedbygningen. Disse 
anleggene er orientert langs travbanens langside. Plasseringen av sandlager, verksted og garasje er 
praktisk i forhold til drift og vedlikehold av travbaneanlegget. De øvrige utleiestallene legges lengst sør 
på tomta og er vist orientert rundt et tun. Det er vist muligheten for 100 stallplasser til utleie i dette 
området. Det er også vist et anlegg som skal inneholde muligheter for travskole for ca. 16 hester, et 
areal med kapasitet til ca. 35 luftegårder à 200m2 hver, treningsløyper og skrittmaskin til hest. Langs 
elva er det planlagt et rettstrekk på ca. 700 meter som brukes til oppvarming og trening for travhester. 
På rettstrekket er det nødvendig i gjerde inne området pga. fare for ulykker. Rettstrekket er forbundet 
med egen adkomst. Disse vegene inngår i en forbindelse mellom selve travbanen og stallområdet.  

Delfelt daa BYA (m2) vist i 
illustrasjonsplan 

%-BYA vist i 
illustrasjonsplan 

Maks %-BYA i 
reguleringsplan 

BIA1 229 12.580 m2 12.6 % BYA - 
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Figur 8 Utsnitt av planlagt bebyggelse. Kilde Selberg arkitekter 

5.2.3 Travbanen  
Selve travbanen er planlagt som en 1100-metersbane. Banens kurvatur er dosert i svingene for å 
kunne holde høy hastighet. Doseringen er antatt å ligge på opp til ca. 18%. En slik baneprofil vil kunne 
tilsvare opp til 4 meters høyde fra terrengnivå og høyde opp til ytterkant av banen. Prinsippet for selve 
baneprofilet består av en intdre bane på 10 meters bredde, løpsbane på 22 meters bredde og en ytre 
bane på 3 meteres bredde. Kurven har en radius på ca. 85 meter. På topp av banens ytterkant vil det 
kunne etableres et gjerde på opp til 2 meter. Integrert i gjerdene vil kunne bli lagt inn høytalersystem 
slik at lyden sentreres inn mot midten og slik at hestekuskene kan få informasjon underveis i løpet. 
Denne lyden vil ikke spres utover baneanlegget. Øvrig høyttalersystem vil bli retningsstyrte inn mot 
publikumsbyget. Det tilstrebes minst mulig lydforurensning mot naboer. Bestemmelser sikrer at dette 
hensyntas i størst mulig grad. 

 
Figur 9 Dosering av banen vil bli på opptil 18 %. Illustrasjon viser nordre sving. Kilde: Selberg arkitekter 

I midten av travbanen vil det være tilrettelagt for andre hestesportaktiviteter som dressur og 
sprangridning. Det vil også være mulig å arrangere andre typer arrangement som utstillinger og 
messer. Ved ekstra behov for parkering kan området åpnes opp for oppstillingsplass for biler. I midten 
av anlegget kan det være muligheter for å anlegget et mindre vannspeil for pynt og for å håndtere 
lokalt overvann. Utforming og tekniske løsninger rundt dette er ikke avklart enda og vil tas med 
detaljert utomhusplan. 
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5.2.4 Parkering 
Det er vist 295 parkeringsplasser for ordinære personbiler til publikum fordelt på to parkeringsareal, en 
nord for hovedbygningen tilknyttet ridehall, og en i sør tilknyttet tribunen. Totalt 90 parkeringsplass for 
hestetransport er vist i tilknytning til racingstall og utleiestaller. Denne plasseringen muliggjør en 
adskillelse med gjerde mellom hesteaktiviteten og publikum samtidig som racingstallene før og etter 
løp kan ha direkte inngang til stallene fra parkeringsplassen.  

Parkeringsplasser legges på bakken da p-kjeller i dette prosjektet er uaktuelt på grunn av at området 
ligger innenfor flomsone og byggekonstruksjoner må ligger 0,2 m over nivået for flom. Ved en 
eventuell p-kjeller vil kostnader forbundet med sikring av konstruksjon under bakken vil bli svært høye.  

Sykkelparkering vil kunne anlegges ved inngangspartiet til hovedbygningen. Bestemmelsene sikrer 
0,2 plasser for sykkel pr. 100 m2 BRA. Ved full utbygging av anlegget vil dette tilsvare ca. 50 plasser 
totalt. 

5.2.5 Veg og adkomst 
Adkomsten til travbanen legges om fra dagens adkomst i sør fra Gryttingvegen til i nord øst for 
bensinstasjonen. Adkomstveg med fortau går på en fylling ned til området. Det er planlagt en 
universell gangbar adkomst øst for denne vegen. Denne gangvegen vil kunne knytte seg på fortau 
som fortsetter inn til hovedbygningen og til det øvrige gangstinettverket som omkranser hele 
travanlegget.  

5.3 Uteoppholdsareal og grønnstruktur 
Innenfor travbanens anlegg tilrettelegges det for gangstier som knytter seg på det øvrige nettverket av 
gangbare adkomster og gangstier langs Orkla. De interne gangstiene vil også være tilgjengelige for 
allmennheten. 

På arealet på indre bane vil det være muligheter for å etablere vannspeil. Denne vil kunne ta unna noe 
overvann i perioder med mye nedbør og være et estetisk element for travanlegget. Det øvrige arealet 
på indre bane vil kunne benyttes til andre hestesportaktiviteter som dressur og sprangridning. 

Skåggåberghølen vil ligge slik den er i dag. Det er tett vegetasjon rundt denne. Skjøtsel av denne må 
skje skånsomt og i samråd med kommunen da området har sårbar flora og fauna. 

Uteoppholdsarealene har gode solforhold hele dagen. Tribuneanlegget er det høyeste bygget, men vil 
kaste minimalt med skygge på utearealene. Plasseringen av tribunen er gjort med hensyn til best 
mulig sikt inn på travbanen og for at publikum ikke skal bli blendet av sola under arrangementet. 

Alt areal som er beregnet for hesteaktivitet er planlagt slik at det kan gjerdes inne. Dette er en 
nødvendighet for å sikre mot ulykker ved håndtering av dyrene. Areal som er beregnet for 
hesteaktivitet skal være avstengt fra publikum. Samtidig skal området framstå som tilgjengelig for 
turgåere som ønsker å ferdes langs elva. Tursti er vist rundt hele planområdet med forbindelse til 
boligområdene i øst, til parkeringsplassene og rundt anlegget og ned mot elva der man kan ferdes i 
begge retninger og inn på offentlige turveier.   

5.4 Trafikkforhold 
Dagens adkomst og kjøreveg inn til område ligger er Gryttingvegen. Denne adkomsten vil ved 
utbygging stenges for innkjøring og reguleres til felles privat veg for boligbebyggelsen som bruker 
vegen.  

Det vil anlegges ny adkomst fra Orkdalsveien i nord, like øst for bensinstasjonen. Adkomstvegen er 
dimensjonert for semitrailer på 19,5 meter og krysset for øvrig er utformet etter håndbok N100. det er 
noe stigning rett etter krysset fra Orkdalsveien. Det vises til utsnitt fra lengdeprofil under.  
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Figur 10 Utsnitt av lengdeprofil på adkomstveg. Kilde ViaNova. 

Parkeringsplasser for publikum og andre besøkende vil legges i planområdets vestlige del. Det er 
mest hensiktsmessig å skille parkering for hestetransport og publikum, samt å kunne gjøre området 
sikkert for hester og mennesker. Det vil være mulig å tilrettelegge for totalt 180 biler for publikum 
fordelt på to separate parkeringsplasser. Parkeringsplass for hestetransport er vist ved racingstall og 
utleiestaller. Disse er dimensjonert og tilrettelagt for større kjøretøy med henger. En slik logistikk vil 
være praktisk for å kunne gjøre inn- og utkjøring trafikksikkert og ryddig. Det vil ikke være nødvendig å 
ta ut hester for så å kjøre tilbake for å parkere kjøretøyet etterpå. Dette ville skapt mertrafikk internt og 
gått på bekostning av trafikksikkerheten.  

Det vil være forbindelse fra sentrum for gående og syklende via gang- og sykkelveg langs 
Gryttingvegen til dagens adkomstveg (Tråvparkvegen). Fra denne adkomsten vil man komme inn på 
en gangveg ned til Orkla. Det går en forbindelse med gang- og sykkelveg med kryssing under 
Thamshavnbanen i undergang. Etter denne undergangen vil det måtte tilknyttes en ny forbindelse for 
gående og syklende videre inn på anlegget. Dette er skissert som en mulig fremtidig løsning, men 
håndteres ikke gjennom denne planen.  

5.5 Universell utforming 
Det vil bli etablert turveier og gangstiforbindelser internt på område. Disse knyttes på de øvrige 
mulighetene til gangstier langs Orkla, og videre mot eksisterende gangveger nordover. Utformingen av 
adkomsten til disse via gangvei i nord og ved dagens kjøreadkomst vil tilfredsstille kravene til 
universell utforming.  

5.6 Miljøforhold 
Støy 
Tiltaket er støyømfintlig og er heller ikke belastet med støy fra omkringliggende omgivelser.  

Støy fra anlegget vil komme fra høyttaleranlegget og fra trafikken inn og ut av området. Hesteaktiveitet 
kan skape noe støy, men faller ikke inn under definisjonen for støy. Tallgrunnlag for å bregne 
trafikkstøy er totalt sett vurdert til å være lav, og vil ligge i god avstand fra nærmeste boligbebyggelse. 
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Ved normal drift er det anslått at det skapes 117 bilturer i døgnet. På løpsdager er dette tallet 587. Ved 
store arrangement kan antall bilturer bli opp imot 1440 bilturer.  

Det vil legges stor vekt på å tilpasse et høyttalersystem som skaper minst mulig støylekkasje mot 
eksisterende bebyggelse. Dette vil utarbeides mer detaljert i byggefasen.  

Forurensning i grunnen 
Det er ikke registrert forurensning i grunnen annet enn i forbindelse med registrering av naturmangfold 
i Skåggåberghølen. Dette arealet vil bli ivaretatt slik det er i dag. Det gjøres ingen tiltak innenfor dette 
området. 

5.7 Avfallshåndtering 
Det vil bli brukt containere for alt ordinært avfall. Plassering vil måtte skje enten ved tribune og 
racingstall, samt stallbygninger innerst på område. Det forutsettes god dialog med renovasjonsteknisk 
i kommunen når området er detaljert i byggefasen. 

Hestegjødsel skal lagres i lukkede containere som står oppstilt under tak til de er fulle. Fulle 
containere vil bli tippet i avrenningssikkert lager hos Torleif Moe på Vormstad. Det vil deretter bli brukt 
som gjødsel på åker for på høsten og på våren. Hestegjødsel skal ikke lagres permanent i området og 
det skal tilstrebes at den midlertidige hestegjødselen skal håndteres slik at det ikke er til sjenanse for 
naboer.  

5.8 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 

Det er gjort vurdering av behov for vannkapasitet og kapasitet på spillvannsledninger og 
pumpestasjoner, samt en vurdering av kapasiteten på overvannsledninger. Vannkapasiteten er god, 
men det kan være liten kapasitet på overvannsnettet. Det er planlagt et stort uttak av vann til 
vanningsanlegg av banen. Det er presentert mulige løsninger for dette i VA-notat. Alternative kilder til 
vanning av bane kan være å etablere eget magasin på 18-24 m3 som fylles fra kommunalt nett. Det 
kan også fylles fra uttak fra vannledning fra Orkla, men dette krever konsesjon fra NVE. Det tredje 
alternativet kan være grunnvannsuttak. Detaljer rundt dette er ikke vurdert nærmere.  

Det er gjort beregninger på spillvannskapasitet i området og lagt til grunn 5 staller, sosiale bygg, 
fyringsanlegg, klinikk, ridehall, sandlager/garasjer/vaskehall og publikumsbygg med racingstall. Det er 
planlagt en mulig avløpspumpestasjon i området ved sandlageret. Pumpeledningen føres til 
Orkdalsvegen. Påkoblingspunkt er ikke avklart enda, da Orkland kommune ikke har fått inspisert 
selvfallsledninger. Det etableres oljeutskiller ved verksted og fettuskiller i forbindelse med kafe og 
kjøkken i tribuneanlegget. Per i dag er det ikke kapasitet til å ta imot mer spillvann. Omlegging av 
avløpssystemet må gjøres i byggefasen.  

Overvannshåndtering i planområdet 

Bebyggelse og adkomstveg skal heves slik at de er sikret for 200-årsflom. Terrenget rundt 
bebyggelse, veg og ny travbane tilpasses eksisterende terreng, noe som medfører flere naturlige 
lavpunkt. Geoteknisk rapport for reguleringsplanen, viser at det er gode infiltrasjonsmuligheter i 
området. I forbindelse med lavpunkt, anbefales det etablert infiltrasjonskummer i tillegg til noen 
sentrale overvannsledninger. 

For adkomstvegen etableres et lukket dreneringssystem. Ved parkeringsområder og adkomster 
plasseres sandfang og overvannsledninger. Grøntområder utformes som regnbed eller tilsvarende. 

På innsiden av travbanen settes sandfang med ristlokk. Plassering av sandfang og volum tilpasses 
banegeometrien. Grunnforholdene er gode og teknisk VA-notat anbefaler bruk av infiltrasjonskummer 
og overløp til Skåggåberghølen.  

Overvann fra planområdet vil i hovedsak ledes til ny overvannsledning sør i området, eller til 
Skåggåberghølen. 

 

Strømforsyning 
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Det vil være behov for å legge om høyspentkabler på område. Det er beregnet et samlet effektbehov 
for hele anlegget på ca. 2135kVA forutsatt en el.kjel/bereder på totalt 1000kW som dekker oppvarming 
av bygg og tappevann. Det er ikke kapasitet til dette i dagens anlegg. Ny trafo etableres inne på 
området. 

Høyspent vil komme i konflikt med publikumsbygg med tribune og racingstall, og må legges om.  

Datakommunikasjon 

Svorka har fibernett som passerer dagens travbane på Fannrem. Tilknytning til datakommunikasjon vil 
detaljeres på et senere tidspunkt.  
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 Konsekvenser av planforslaget  
6.1 Landskapsbilde 
Utviklingen av travanlegget til Midt-Norge Travbane legges på arealet til Orkdal Tråvbane, samt noe 
dyrka mark nord for denne. Bruken av arealet utvides på disse jordene. Anlegget vil bli en stor 
oppgradering av dagens anlegg som består av til dels nedslitt bygningsmasse og et lite vedlikeholdt 
uteareal. For landskapsbildet vil travparken kunne ha positiv påvirkning. Ny bygningsmasse og et 
opparbeidet uteareal vil gjøre området mer tiltalende og innbydende. Den høyeste bebyggelsen vil 
være dommer- og presseavdelingen som ligger i forbindelse med tribunebygningen. Den vil ligge på 
maksimalt kote +28 og kan ha et maksimalt etasjeantall på 4 etasjer. Inntrykket i landskapet av denne 
bygningen vil ikke medføre store negative konsekvenser.   

På grunn av vegetasjon rundt og høydeforskjell er det lite av bygninger som vil kunne ses fra veg og 
omkringliggende landskap. Lysmaster vil være det høyeste punktet og vil kunne ses, spesielt på 
kveld/nattestid. Ut over dette vil ikke den visuelle fjernvirkningen bli av en negativ karakter. Sett i 
forhold til dagens situasjon vil ikke landskapsbilde endres da det allerede i dag er lysmaster på 
anlegget.  

Nærmeste naboer vil ikke ha en forverret situasjon enn det som er i dag. Frekvensen av travløp vil bli 
høyere, men bruken er den samme. Avstanden til tribuneanlegget vil være atskillig større, og er det 
behov vil det skjermes mot støy. Eksisterende anlegg er mindre, men den nye bebyggelsen og nye 
anlegg vil ha en bedre utforming enn i dag. Totalt sett er inntrykket en heving av bygningsmessig 
standard. Det vil ikke bli en endring av silhuettvirkningen for naboebebyggelsen da travbanen legger 
seg lavt i terrenget.  

 
Figur 11 Travbanen sett fra nabobebyggelse i øst. Kilde: Selberg arkitekter 

6.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen registrerte automatisk fredede kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygninger innenfor 
området. Thamshavnbanen ligger vest for planområdet og er vedtaksfredet. Trondhjemske postvei 
som er statlig listeført som kulturminne og går i traséen til Gryttingvegen. Ingen av disse 
kulturminnene vil berøres av tiltaket. Adkomsten fra Gryttingvegen vil ligge som i dag, men stenges for 
trafikk inn til travets område.  

Arkeologisk registrering innenfor området vil bli gjennomført før sluttbehandling.  

6.3 Grønnstruktur 
Området er godt tilknyttet turveier langs elva. Planen for ny travbane kobler seg på de eksisterende 
turveiene i tillegg til at det etableres interne gangstier. Disse er igjen tilkoblet gang- og sykkelveg langs 
Gryttingvegen. Dette skaper en kontinuerlig forbindelse for gående og syklende fra Fannrem sentrum 
og omkringliggende boligområder til turvegen langs elva.   
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6.4 Naturmiljø og naturverdi 
Planforslaget er blitt vurdert opp imot hvordan tiltakene i planen vil påvirke naturforhold etter 
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

§8 Kunnskapsgrunnlaget 
Området er undersøkt med hensyn til naturmangfold i tilgjengelige databaser som naturbase og 
artsdatabanken etter registreringer av sårbare og truede dyre- og plantearter. Det er ikke vurdert til at 
det behov for å gjøre ytterligere tilleggsregistreringer i forbindelse med dette arbeidet.  

Det er ikke registrert rødlistede arter innenfor planområde. 

Det er ligger en gammel pølsesjø omkranset av et sumpområde innenfor området. Lokalt kjent som 
Skåggåberghølen. Tidligere registreringer i forbindelse med grønnstrukturplanen til Orkland kommune 
viste funn av særegne vanndyr/innsektsfauna. Området har siden da minsket pga. oppdyrking. Sjøen 
er også forsøplet fra avfall fra bensinstasjonen i nærheten. 

§9 Føre-var prinsippet 
Naturmiljøet for dyreliv og rødlistede arter ved planområdet er i utgangspunktet begrenset og tiltakene 
i planen vil i lite grad berøre det som er av naturmiljøverdiene. Føre-var-prinsippet anses for å være 
ivaretatt.   

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Sårbarheten for naturverdier i området må ses i sammenheng med at det har vært et aktivt 
travbaneanlegg der i flere år og at planforslaget viderefører dagens regulerte status. Deler av området 
hvor det er dyrket mark i dag bygges ned, men natur og dyreliv anses ikke som belastet av den grunn. 
Grønne lunger og et naturlig habitat for dyreliv vil ikke forringes som følge av planforslaget. Den samlede 
belastningen for økosystemet anses for å være svært begrenset. 

§11 Kostnader 
Eventuelle kostnadene bæres av tiltakshaver.  

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Ved nedbygging eller anleggsvirksomhet på arealer der det er registrert fremmede plantearter må 
massene håndteres på forsvarlig måte for å begrense ytterligere spredning. Det legges inn 
bestemmelse om dette. 

6.5 Naturressurser 
Jordvern 

Planforslaget er i tråd med overordnede planer og ligger i sin helhet ligger innenfor Fremtidig 
idrettsanlegg i kommuneplanens arealdel. I forbindelse med prosessen da kommuneplanens arealdel 
ble revidert ble omdisponering av matjord vurdert som en del av konsekvensutredningen. Området er i 
kommuneplanens bestemmelser omtalt som Tråvparken (BIA2) jf. bestemmelsene 2.11.2. Området er 
også i henhold til gjeldende reguleringsplan Overøyan Travpark, vedtatt 27.06.1989, regulert til Hotell, 
forretning og campingplass, samt idrettsbane og ballplass. I denne planen utvides eksisterende 
travanlegg deler av det samme landbruksarealet. Øvrig areal reguleres til Hotell, forretning og 
campingområde. 

Vurdert opp mot gjeldende planer omdisponerer ikke planforslaget dyrkbar jord da denne arealbruken 
allerede er avklart gjennom vedtatte planer.   

Vurdert opp mot dagens bruk vil planforslaget omdisponere omtrent 100 daa dyrka mark, som i dag er 
i bruk, til idrettsanlegg. Det er gjennomført en avlingsregistrering 07.10.2019. Det dyrkes i dag bygg og 
havre på dette arealet. Arealet er klassifisert til å være verdiklasse 3, Stor verdi. Se figur under. Kilde: 
NIBIO kilden. 

Det er gjort en vurdering av hvordan flytting av matjord kan ivaretas på best mulig måte i eget notat fra 
Norsk Landbruksrådgiving. Krav til å følge disse prinsippene er lagt inn i planens 
rekkefølgebestemmelse. Før det kan igangsettes flytting av matjord er det viktig med god kartlegging 
og avklaring av mulige arealer matjorda skal flyttes til, samt avtaler med grunneiere på aktuelle arealer 
på plass. Det må også utarbeides en metode for den anleggstekniske gjennomføringen. Når 
mottaksareal(er) er avklart må disse klargjøres før selve jordflyttingen kan settes i gang. Etter at 
jordflyttingen er gjennomført må det gjøres jevnlig oppfølging og kontroll. Det må til slutt utføres en 
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sluttkontroll og en samsvarserklæring som en bekreftelse på at jordflyttingen er utført i henhold til 
planen. Avlingsregistreringer bør også foretas før og etter, både der det skal tas jord fra og på det 
arealet jord skal flyttes til.  

I bestemmelsene til dette planforslaget stilles det krav til at det skal foreligge en plan for flytting av 
matjord og at prinsippene i dette notatet følges. 

 
Figur 12 Jordkvalitet innenfor området . Kilde: NIBIO 

6.6 Grunnforhold 
Området ligger på ei elveslette, formet av Orkla, og mesteparten av området er tilnærmet flatt på kote 
9 – 10. Det er rester etter gammelt elveløp i nord. Det er ingen stabilitetsproblemer lokalt for området 
og det er ikke registrert kvikkelire på tomta. Nærmeste kvikkleiresone er 163-Kvåle, 2 km sørvest på 
motsatt side av dalen, og kan ikke påvirke tomta. Det er også registrert mindre kvikkleireområder mot 
øst, omtrent 1 km fra tomta, men utrasninger herfra vil ikke kunne påvirke tomta.  

Det er generelt meget gode fundamenteringsforhold i originale masser eller på fylling av velgradert 
grus eller pukk/knust berg, lagt ned på original grunn. De planlagte byggene er vurdert til å kunne 
direktefundamenteres. På dagens travbaneområde ble tidligere noe masse fjernet, og i ettertid tatt ut 
masser på vestre del av indre bane og tilbakefylt masser med antatt dårligere kvalitet. Generelt regnes 
det med at fyllmasser må masseutskiftes under bygg. Under travbanen må dette vurderes nærmere 
avhengig av hvor mye setning som kan tolereres og hvordan kvaliteten på fyllmassene er. Søndre del 
av tribunebygg vil trolig berøre fyllingsarealet på indre bane og all fyllmasse under dette bygget må 
påregnes å måtte masseutskiftes med kvalitetsmasser.  

Tomta ligger innenfor flomsone for 200-årsflom og byggene planlegges derfor med OK gulv 0,2 meter 
over dette. Dagens terreng må derfor heves med 1 – 1,5 meter på mesteparten av arealet.  
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6.7 Miljøforhold 
Støy 
Støyforhold for travanlegget er vurdert i eget vedlegg. Travanlegget vil under løpsdager og andre 
arrangement skape noe støy fra aktivitetene og fra trafikk. Trafikken er totalt sett vurdert til å være lav, 
og vil ligge i god avstand fra nærmeste boligbebyggelse. Det er ikke vurdert til at trafikkstøy trenger å 
vurderes nærmere. Det vil være stort fokus på å minimere støy fra høyttalere. For å minimere 
spredning av støy mot nærliggende boliger vil det bli brukt retningsbestemte høyttalere. Det er gode 
erfaringer med bruk av slikt anlegg i fra travanlegg i Åby. Slike høyttaler kan styre lyd mer konsentrert 
inn mot publikumsområdet og skåne omkringliggende bebyggelse. Støyskjerming mot eksisterende 
bebyggelse vil bli vurdert hvis det viser seg at støynivå i henhold til retningslinjer for behandling av 
støy i arealplaner T-1442-16 overskrides. 

Lys 
Moderne lysmaster på anlegg som dette vil konsentrere lyset innenfor anlegget. Tradisjonell 
flombelysning som skaper lysforurensing ut over anlegget og inn på nabobebyggelsen skal unngås. 

Støv 

Travbanen vil bli vannet før løp som hindrer banen i å støve. Øvrige baner og anlegg vil kunne 
medføre støvplager ved tørt vært hvis det ikke vannes på samme måte.  

Flomfare 

Planområdet ligger innenfor flomsone for 200-årsflom. Det vil stilles krav til at bygninger legges med 
OK gulv 20 cm over flomnivå. Veg legges på flomnivået. Det er interpolert flomvannstand på bakgrunn 
av flomrapport fra NVE. Denne vedlegges.  

Forurensning 

Det er ikke kjent at det forekommer forurenset masse innenfor området. Aktiviteten formålet legger 
opp til vil heller ikke ha noen farer for utilsiktede hendelser som forårsaker forurensning.  

6.8 Trafikkforhold 
Hoveddelen av trafikkstrømmen fra travparken antas å foregå med bil. I vedlagt trafikknotat er det 
vurdert trafikk fra planområdet med grunnlag i dagens anlegg, anlegget på Leangen travbane og 
statistikk fra reisevaneundersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt RVU 2013/2014.  

I planforslaget er det forutsatt at dagens adkomstveg blir stengt for travbanen, hovedadkomsten 
legges om til Orkdalsveien i nord. Dette medfører at all trafikk inn og ut av anlegget tar av på like etter 
rundkjøringen ved bensinstasjonen nord for travbanen. Dette avlaster lokalvegnettet betraktelig. All 
belastning som følge av trafikk til travet for tilliggende bebyggelse langs Gryttingvegen vil derfor 
forsvinne.   

Biltrafikk 

Trafikkmengde inn og ut av området vil variere sterkt avhengig av typen arrangement og om det er 
ordinær drift. Ved normal drift vil trafikk fra travbanen i hovedsak være trafikk av ansatte, i tillegg til 
vareleveranser og hestetransporter. Turproduksjonen totalt er anslått til 117 bilturer daglig.  Ordinær 
løpsdag skjer ukentlig, og ca. 50 ganger i året. Det anslås maksimalt 800 personer, hvorav 50 er 
ansatte. Totalt anslag ligger på 587 turer på en ordinær løpsdag. Større arrangement arrangeres ca. 
10 ganger i året. Dette kan f.eks. være Midtsommertravet. Slike arrangement vil som oftest foregå i 
helgene. Maksimalt kan komme opp imot 2000 personer, hvor 100 er ansatte. Totalt anslås 
turproduksjonen til å ligge omtrent 1440 turer pr. dag.  

Ved normal drift vil trafikkmengden være forholdsvis liten og fordele seg utover dagen. Ved større 
arrangement forventes det at hestetransporten ankommer anlegget lenge før løpene starter, og at 
publikum ankommer mer samlet enn ved ordinære løp. Publikumstransporten inn er anslått til å 
konsentrere seg rundt kl. 12-14 og ut fra kl. 15- 19, med en topp rundt 17-18.  

Ved ordinær løpsdag er det antatt at halvparten av de besøkende og de med hestetransport kommer 
fra nord, via fv.65, og resten fra sør, via fv. 65 over Forve bru. Ved større arrangement er det antatt at 
hestetransporten fordeler seg likt fra nord og fra sør, men at 70 % av publikum kommer fra nord og 30 
% fra sør. Dette begrunnes med forventningen om at en større andel av publikum er tilreisende fra 
Orkanger og Trondheim. 
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Belastningen på vegnettet vil påvirkes i liten grad på ordinære løpsdager. Adkomsten legges om slik at 
trafikken tas inn tidligere slik at det lokale vegnettet vil belastes minst mulig. Mandagsløp vil kunne 
skape noe mer trafikk mellom kl. 16 og 17. Ved større arrangement skapes det en økning av trafikk 
rundt kl. 12-13. Forventet økning ligger på rundt 300 kjøretøy. Dersom man legger til all trafikk til/fra 
anlegget gjennom året gir dette en økning i ÅDT på fv. 6488 Orkdalsveien på ca. 250 kjt/d. 
Trafikkøkningen på fv. 6488 fordeler seg videre nordover og sørover på fv. 65, og økningen i ÅDT vil 
derfor være mindre her. Det vurderes ikke som at trafikkøkningen fra planen utløser krav til 
oppgradering av vegstandard for fv. 65 og fv. 6488.  

Trafikk til travbanen har høyresving fra fylkesveien og inn til anlegget. Det forventes i liten grad å 
skape kø bakover ved innkjøring. Eventuell kø ved avreise vil kun forsinke trafikk fra anlegget. Ved 
ordinær løpsdag og større arrangement forventes de fleste besøkende å forlate anlegget når trafikken 
på fylkesveien er såpass liten at det ikke forventes avviklingsproblemer med å komme ut fra anlegget. 
Dersom det oppstår situasjoner som gjør det vanskelig å foreta venstresving ut av anlegget (f.eks. 
opphopning ved rundkjøringen ved Forve bru), vil trolig en del av trafikken nordover velge å isteden ta 
til høyre og kjøre via fv. 6488 Orkdalsveien fremfor fv. 65 Øyolv Avlessons veg. 

Parkering 

Ut ifra forutsetningene i dette notatet kan man på det meste forvente et behov på ca. 450 plasser til 
publikumsparkering ved større arrangement. Medregnet parkeringsplassene ved Orkdal kirke har 
anlegget en parkeringskapasitet for publikum på 375 plasser, hvorav 295 er inne på planområdet. Det 
er derfor avsatt et område på ca. 7000 kvm på indre bane som planeres slik at det kan benyttes til 
parkering ved behov under større arrangement. For ordinære løpsdager vil parkeringsdekningen på 
travbanens parkeringsplasser være tilstrekkelig.  

Det understrekes at forutsetningene bak beregningen av behov for parkeringsplasser er usikre og 
bygger på et relativt tynt datagrunnlag. Det er vanskelig å si noe sikkert både om reisemiddelfordeling 
og trafikkens fordeling gjennom arrangementets varighet. I tillegg tar beregningene utgangspunkt i det 
som ansees som maksimalt antall besøkende. 

Trafikksikkerhet 

Samparkering mellom travanlegget og Orkdal kirke er tenkt betjent med ny tilknytning til turstiene inne 
på planområdet. Via den planlagte forbindelsen for samparkering vil det være blandet trafikk langs en 
privat, lavtrafikkert veg og ellers eksisterende gang- og sykkelveg. Gangforbindelsen innebærer også 
to tilrettelagte krysningspunkter.  

Siktlinjer er beregnet for de to gangkrysningene og fremtidig adkomstveg. Basert på bilder tatt under 
befaring vurderes kravene til sikt å være tilfredsstilt for gangkryssingene under gode lysforhold. 
Intensivert belysning ved kryssingspunktene bør vurderes i detaljeringsfasen.  

Ved fremtidig adkomstveg vil det være behov for å ta ned noe skog innenfor beregnede siktlinjer. 
Også her bør belysningen vurderes i detaljeringsfase. Ut over dette vurderes trafikksikkerheten å være 
tilfredsstilt for samparkeringsløsningen og utformingen av ny adkomstveg. 

6.9 Kollektivforhold 
Planområdet kan nås med buss. Fannrem stasjon ligger ca. 500 m gange fra planlagt innkjøring til 
travbanen. Stasjonen betjenes av buss, og har 3-4 avganger per retning i høytrafikk, to avganger per 
time i normaltrafikk, og én avgang per time ved lavtrafikk. På lørdager har stasjonen én avgang per 
time per retning, og på søndager kun hver tredje time.  
 
Ved ordinær løpsdag (mandager) starter arrangement ca. kl. 18, og større arrangement holdes 
fortrinnsvis på dagtid i helger/lørdager. I disse tidsrommene betjenes Fannrem stasjon kun med én 
avgang per time per retning, noe som gjør det lite attraktivt for besøkende å benytte seg av 
kollektivtilbudet. Uten tiltak som f.eks. egne shuttlebusser, kan man i liten grad forvente at besøkende 
og publikum vil ta i bruk kollektivtrafikk for å komme til/fra travbanen ved løp.  
 
Fannrem stasjon betjenes for øvrig ikke av passasjertog. 
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6.10 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 

Normalt kan man anta at vannforbruket er lik avløpsmengden. I dette tilfellet vet vi at det vil være et 
stort vannuttak til vanning av travbanen, som vil ledes direkte til grunn, eller overvannssystem. Krav til 
uttak av brannvann samt uttak av vann til sprinkelanlegg vil være dimensjonerende for valg av 
dimensjon på vannledningen. På nåværende tidspunkt antas en VL180 mm PE å være tilstrekkelig. 

For vanning av travbanen vil det gå med ca. 40 m3 hver dag gjennom sommeren, men vil ha noen 
topper ved arrangement på ca. 200 m3. Tanken som benyttes ved vanning er på 12 m3, og ønskes fylt 
på 4-5 minutt. Dette gir et behov på 40-50 l/s. Orkland kommune har en begrensning i tillatt uttak på 
10 l/s, noe som medfører at det må etableres et eget system for å dekke behovet til drift av banen. Det 
er vurdert alternativ kilde til vanning av travbane ved et eget magasin fylt fra kommunalt nett. 
Magasinet dimensjoneres slik at den dekker behovet for tapping til tank. Volumet på en slik tank vil 
være omtrent 18-24 m3 avhengig av tid mellom hver tapping. Et annet alternativ vil være å ta ut vann 
fra Orkla, noe som er konsesjonspliktig, og krever søknad, det tredje alternativet vil være 
grunnvannsuttak. Det er ikke tatt en avgjørelse på dette i reguleringsfasen. Valg av løsning gjøres i 
byggefasen.  

Det vil bli store variasjoner på belastningen av spillvannsledninger. Foreløpig dimensjonering er omtalt 
i VA-notat. Det er tatt høyde for at anlegget består av 5 staller, sosiale bygg, fyringsanlegg, klinikk, 
ridehall, sandlager/garasjer/vaskehall og publikumsbygg med racingstall. Det er planlagt en mulig 
avløpspumpestasjon i området ved sandlageret. Pumpeledningen føres til Orkdalsvegen. 
Påkoblingspunkt er ikke avklart enda, da Orkland kommune ikke har fått inspisert selvfallsledninger. 
Det etableres oljeutskiller ved verksted og fettuskiller i forbindelse med kafe og kjøkken i 
tribuneanlegget. Per i dag er det ikke kapasitet til å ta imot mer spillvann. Omlegging av 
avløpssystemet må gjøres i byggefasen.  

Overvann 

Bebyggelse og adkomstveg skal heves slik at de er sikret for 200-årsflom. Terrenget rundt 
bebyggelse, veg og ny travbane tilpasses eksisterende terreng, noe som medfører flere naturlige 
lavpunkt. Geoteknisk rapport for reguleringsplanen, viser at det er gode infiltrasjonsmuligheter i 
området. I forbindelse med lavpunkt, anbefales det i VA-notat etablering av infiltrasjonskummer i 
tillegg til noen sentrale overvannsledninger. Overvann fra planområdet vil i hovedsak ledes til ny 
overvannsledning sør i området, eller til Skåggåberghølen. 

Det henvises til ytterligere detaljer rundt dette i VA-notat N-VA-01. Detaljert VA-plan vil følge 
byggeprosessen.  

Strømforsyning 

Orkland Energi legger om høyspentkabler på område. Det er beregnet et samlet effektbehov for hele 
anlegget på ca. 2135kVA forutsatt en el.kjel/bereder på totalt 1000kW som dekker oppvarming av 
bygg og tappevann. Orkland Energi har i dag ikke kapasitet til å dekke nytt energibehov på 
eksisterende lavspentanlegg og må inn med ny/nye trafoer for travanlegget. Trønderenergi som eier 
Regionalnett har nevnt at de heller ikke har tilstrekkelig kapasitet på område. 

Høyspent vil komme i konflikt med publikumsbygg med tribune og racingstall, og må legges om. Det 
vil være hensiktsmessig å legge om all høyspent i luftstrekk. Det er påbegynt arbeid med å se på 
mulig omlegging. Detaljer rundt dette avklares i byggefasen. Trafo etableres i den nye 
forbrenningssentralen.  

Datakommunikasjon 

Svorka har fibernett som passer dagens travbane på Fannrem. Det er mulig å tilknytte seg dette 
anlegget. Dette gir god tilgang til stor kapasitet. Fiberkabler må trolig legges om. Utsnitt fra Svorke sitt 
kart over fiberkabler er vist under. De mørkerøde og grønne strekene er Svorke sine kabler.  
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Figur 13 Oversikt over fiberkabler. Kilde SWECO 

6.11 Sosial infrastruktur 
Tiltaket gir ingen konsekvenser for sosial infrastruktur som skole eller barnehage i området. 

Hestesport og travsport er allerede et godt etablert miljø i Orkdalsregionen og vil få et løft når Midt-
Norges Travbane etablerer seg i dette området. Det er gode muligheten for et positivt fritidstilbud hvis 
det etableres travskole i tilknytning til utleiestallene.  

Etablering av travbanen vil i tillegg til å skape egne arbeidsplasser, også medføre positive 
ringvirkninger for hele det lokale næringslivet på Fannrem og Orkanger.  

6.12 Universell tilgjengelighet 
Tiltaket vil tilrettelegges med gangbare adkomster for bevegelseshemmede med god orientering og 
fremkommelighet. Interne gangveger vil tilkobles turveier langs elva, gang- og sykkelvegnett i 
området.  

6.13 Rekreasjonsinteresser og folkehelse 
Området vil få en bedre tilknytning til turveier langs elva. Planen for ny travbane kobler seg på de 
eksisterende turveiene i tillegg til at det etableres interne gangstier. Disse er igjen tilkoblet gang- og 
sykkelveg langs Gryttingvegen og i Orkdalsveien. Dette skaper gode forbindelse for gående og 
syklende fra Fannrem sentrum og omkringliggende boligområder helt ned til turstiene langs elva. 

Dagens adkomst til travbaneanlegget vil etter realisering av nytt anlegg bli mindre trafikkert. Dette er 
positivt for de nærmeste beboerne ved at trafikksikkerhet og øvrig aktivitet blir lagt i lengre avstand. 
Den intense aktiviteten skjer lengre inn på det nye anlegget og skjermet bedre fra boligbebyggelsen 
enn den er i dag.  

6.14 Barns interesser 
Etableringen av nytt travbaneanlegg vil inneholde ny etablering av travskole som vil bli et sundt og 
positivt fritidstilbud til barn og unge. Travskole er muligheten til å tilby et rekruteringstilbud for barn og 
unge i regionen til travsporten. Det er lagt inn arealer for dette i nye lokaler direkte tilknyttet ridebaner 
og selve travbanen. Stallene i seg selv er også et tilbud som barn og unge med interesse for hest kan 
benytte seg av, uavhengig om det er til travhester eller annen type hestesport.  

6.15 Konsekvenser for næringsinteresser 
For Fanrem og Orkland er travbanen et godt bidrag til næringsetablering i regionen. Travbanen har et 
stort potensial for et godt og solid næringsgrunnlag for flere aktører som har tilknytning til hest- og 
travsport. I tillegg vil det være muligheter for etablering av noe næring tilknyttet travets publikumsdel 
inne på området. Det vil være behov for flere arbeidsplasser både i drift- og byggefasen.  
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Følgende vedlegg medfølger: 

 

Vedlegg 1 Illustrasjonsplan 

Vedlegg 2 Prinsipp terrengsnitt 

Vedlegg 3 Sol-/skyggeforhold 

Vedlegg 4 3D-modell/volum-modell av bebyggelsen 

Vedlegg 5 Lengdeprofil for adkomstveg  

Vedlegg 6 VA-notat, inkludert ledningsplan  

Vedlegg 7 Geoteknisk notat  

Vedlegg 8 Støynotat (ETTERSENDES)  

Vedlegg 9 Jordflytting 

Vedlegg 10 Notat energiforsyning og varme 

Vedlegg 11 Trafikknotat  

Vedlegg 12 ROS- analyse 

Vedlegg 13 Innkomne merknader 

Vedlegg 14 Flomsonekart – Delprosjekt Orkdal 
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