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1. Innledning 

Det er igangsatt planarbeid for detaljregulering av Midt-Norge Travbane på Fannrem i Orkdal 

kommune. Denne erstatter Leangen travbane i Trondheim og lokaliseres på samme sted som 

eksisterende travbane på Fannrem. 

I denne sammenheng er ViaNova engasjert for å vurdere trafikal påkjenning på eksisterende 

vegnett i forbindelse med travløp på et utvidet travanlegg. Videre er sambruk av parkeringsplassene 

til Orkdal kirke og nye Midt-Norge Travbane vurdert i et trafikksikkerhetsmessig perspektiv.  

2. Håndbøker og litteratur 

2.1 Håndbøker 

I vurdering av geometriske løsninger og trafikksikkerhet er følgende av Statens Vegvesen sine 

håndbøker og veiledere benyttet: 

• Håndbok N100 Veg- og gateutforming, 2019 (heretter omtalt som HB N100) 

• Håndbok V127 Krysningssteder for gående, 2017 (heretter omtalt som V127) 

• Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, 2013 (heretter omtalt som V121) 

2.2 Litteratur 

I tillegg er følgende rapport fra Transportøkonomisk institutt benyttet i trafikkberegninger: 

• Faktaark Bilhold og Bilbruk, Reisevaneundersøkelsen (RVU) 2013/14 (heretter omtalt som 

RVU 2013/14) 

  



 

 

Trafikknotat 15.11.2019 6 

 
 

3. Forutsetninger 

I det følgende beskrives dagens og fremtidig situasjon for planområdet. 

3.1 Dagens situasjon 

Dagens travbane ligger som vist på figur 1, med adkomst i fra sør. For myke trafikanter er det også 

adkomst i fra nord, langs en tursti som krysser under Orkdalsveien. På bildet er Orkdal kirke 

markert nordøst for travbanen. 

 

  

Figur 1: Oversiktsbilde eksisterende situasjon (Kilde: Norgeibilder.no, 2019) 
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3.2 Fremtidig situasjon 

I planforslaget, presentert ved figur 2, er kjøreadkomst til travanlegget flyttet til nordsiden av 

området, med avkjørsel i fra Orkdalsveien. Eksisterende adkomst til travbanen ifra Gryttingvegen 

stenges for trafikk, med unntak av driftskjøretøy for eksisterende pumpestasjon. 

I forbindelse med samparkering mellom travanlegget og Orkdal kirke er det planlagt en tursti som 

forbinder travanleggets gangnettverk med eksisterende infrastruktur for myke trafikanter.  

Figur 2: Oversiktsbilde fremtidig situasjon (Kilde: Selberg Arkitekter, 2019) 
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3.3 Trafikkgrunnlag  

Ny adkomst til travbanen er planlagt via fv. 6488 Orkdalsveien som vist på figur 3. Årsdøgntrafikk 

(ÅDT) på 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 3: Omliggende vegnett fra illustrasjonsplan (Selberg Arkitekter, 2019) 

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.  

Statens vegvesen har et trafikkregistreringspunkt på Forve bru (målestasjonsnummer 1600167, 

registreringsnivå 3). Det foreligger trafikkdata fra punktet fra seks dager gjennom en uke i februar 

2017. Selv om det er et relativt tynt grunnlag, kan det likevel benyttes til å si noe om forventet 

fordeling av trafikk gjennom døgnet og uka.  

Data fra trafikkregistreringspunktet tilsier at trafikken er størst på ukedagene, og lavest på 

søndager, se figur 4. Det mangler trafikkdata fra torsdag. Trafikken er relativt jevnt fordelt i begge 

retninger gjennom uka, men på fredager og søndager ser man at trafikken er skjevere fordelt – med 

større trafikk i retning vest på fredager, og større trafikk i retning øst på søndager.  

 

Figur 4: Eksisterende trafikk på fv. 65 (2017) ved Forve bru fordelt gjennom uka (Kilde: Statens vegvesen, 

2017) 

Gjennom døgnet er trafikken størst over brua i makstimen, kl.15.30-16.30. Trafikkvolumet i retning 

øst er relativt jevnt gjennom dagen, men har en liten topp i makstimen kl. 7.30-8.30. Trafikken mot 

vest har en mer intensiv topp i makstimen 15.30-16.30, jf. figur 5 på neste side. 



 

 

Trafikknotat 15.11.2019 9 

 
 

 

Figur 5: Eksisterende trafikk på fv. 65 Orkdalsveien (2017) på Forve bru fordelt over døgnet hverdager (Kilde: 
Statens vegvesen, 2017) 

 

4. Tilgjengelighet og reisemiddelfordeling 

4.1 Biltrafikk 

Det er planlagt adkomst til området fra fv. 6488 som vist i figur 2.  

Det planlegges å etablere 295 parkeringsplasser for personbil tilknyttet travbanen. Orkdal kirke har 

omtrent 80 parkeringsplasser like ved som kan benyttes ved store arrangement. I tillegg er det 

avsatt ca. 7000 kvm på indre bane som kan benyttes til parkering ved behov. 

I tillegg til parkering for personbiler er det planlagt 90 parkeringsplasser for hestetransporter inne på 

området.  

4.2 Kollektivtrafikk 

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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4.3 Gange og sykkel 

Planområdet ligger i gang- og sykkelavstand til store deler av boligområdet på Fannrem. Man kan 

forvente at besøkende fra nærområdet vil komme til fots eller med sykkel.  

Det er gang- og sykkelveg eller fortau på de fleste omliggende veger i Fannrem. I tillegg går det 

egen gang- og sykkelveg fra Bårdshaug bru til Forve bru langs østsiden av Orkla. Det er imidlertid 

dårlige gang- og sykkelforbindelser til vestsiden av Orkla, da Forve bru mangler fortau.  

Det planlegges egen tursti rundt hele anlegget for å sikre tilgjengelighet for myke trafikanter, samt å 

ivareta eksisterende turmuligheter tilknyttet området. 

5. Trafikk fra planen 

Som diskutert i foregående kapittel er det sannsynlig at størstedelen av besøkende til travbanen vil 

benytte bil. Det er likevel utfordrende å anslå hvor mange som kjører bil alene, hvor mange som blir 

kjørt og hentet, og hvor mange som samkjører.  

Til beregning av trafikk er det benyttet erfaringstall for antall besøkende, ansatte, og vareleveranser 

fra eksisterende travbane på Fannrem (Orkdal Tråvpark) og Leangen Travbane i Trondheim, samt 

statistikk fra RVU 2013/14. I beregningen av ny trafikk fra planen er det sett på tre forskjellige 

scenarier: 

- Normal drift 

- Ordinær løpsdag (ca. 50 mandager i året) 

- Store arrangement (ca. 10 dager i året) 

Reisevaneundersøkelsen fra 2013/14 viser at det i snitt reiser 1,15 personer per bil på 

arbeidsreiser, og 1,86 personer per bil ved fritidsreiser. Egne anslag og erfaringstall fra styret til 

Leangen travbane tilsier at belegget per bil for besøkende til anlegget er en del høyere. Dette 

begrunnes blant annet med at mange av de besøkende ved løp kommer med hestetransportene 

som en del av følget til kusk og hest.  

Med bakgrunn i dette er det antatt et høyere bilbelegg enn fra RVU, med 3 personer per bil. På 

arbeidsreiser er det benyttet erfaringstall fra RVU, 1,15 personer per bil. 

5.1 Normal drift 

Ved normal drift vil trafikk fra travbanen i hovedsak være trafikk av ansatte, i tillegg til 

vareleveranser og hestetransporter. Turproduksjon for normal drift er presentert i tabell 1.  

Dersom man antar 1,15 personer per bil for ansatte, og 3 personer per bil for besøkende (inkludert 

hestetransporter og publikum), gir dette 58 kjøretøy og 117 bilturer inkludert vareleveranser. 

Normal drift Antall personer Kjøretøy Bilturer 

Ansatte 50 43 87 

Hestetransport  10 20 

Vareleveranser 5 5 10 

SUM  58 117 

Tabell 1: Turproduksjon normal drift 
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5.2 Ordinær løpsdag 

Travbanen vil ha én ordinær løpsdag ukentlig – ca. 50 mandager i året. Styringsgruppene for 

Orkdal Tråvpark og Leangen Travbane har oppgitt at det maksimalt vil være 800 personer ved 

anlegget på en slik kveld, hvorav 50 er ansatte. Turproduksjon for ordinære løpsdager er presentert 

i tabell 2. 

Dersom man antar 1,15 personer per bil for ansatt, og 3 personer per bil for besøkende (inkludert 

hestetransporter og publikum), gir dette totalt 293 kjøretøy og 587 bilturer. Av de 293 kjøretøyene 

forventes ca. 70 å være hestetransporter. 

Ordinær løpsdag Antall personer Kjøretøy Bilturer 

Ansatte 50 43 87 

Besøkende 

(inkludert 

hestetransport og 

publikum) 

750 250 500 

SUM 800 293 587 

Tabell 2: Turproduksjon ordinær løpsdag 

5.3 Store arrangement 

Travbanen vil ha større arrangement, som f.eks. Midtsommertravet, ca. 10 dager i året. 

Arrangementene går oftest i helgene. Styringsgruppene for Orkdal Tråvpark og Leangen Travbane 

har oppgitt at det maksimalt vil være 2000 personer ved anlegget på en slik kveld, hvorav 100 er 

ansatte. Turproduksjon for store arrangement er presentert i tabell 3. 

Dersom man antar 1,15 personer per bil for ansatte, og 3 personer per bil for besøkende (inkludert 

hestetransporter og publikum), gir dette 720 kjøretøy og 1440 bilturer. Av de 720 kjøretøyene 

forventes ca. 90 å være hestetransporter. 

Store arrangement Antall Kjøretøy Bilturer 

Ansatte 100 87 174 

Besøkende 

(inkludert 

hestetransport og 

publikum) 

1900 633 1266 

SUM 2000 720 1440 

Tabell 3: Turproduksjon store arrangement 
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6. Trafikkens fordeling 

Det er gjort en vurdering av hvordan trafikken til/fra anlegget vil fordele seg over døgnet og i det 

omliggende vegnettet. 

Det vurderes som at trafikkmengden som generes fra anlegget ved normal drift er såpass liten at 

den ikke vil påvirke trafikkavviklingen på det omliggende vegnettet. Det er derfor ikke gjort noen 

spesifikke vurderinger av hvordan denne trafikken vil fordele seg i tid og sted.  

6.1 Trafikkens fordeling i tid  

Basert på erfaringer fra Leangen travbane er det prøvd å gi et anslag på trafikkens fordeling i tid inn 

og ut av anlegget.  

Fordeling ved ordinær løpsdag kan sees i figur 6 under. Det er anslått at hestetransporten 

ankommer mellom kl. 15 og 18, og forlater anlegget mellom kl. 19 og 22. Videre antas det at 

publikum ankommer mellom kl. 17 og 20, og forlater området mellom kl. 19 og 22. Ut fra disse 

forutsetningene vil det på det meste være parkert 140 biler fra besøkende (ikke medregnet 

hestetransporter) i tilknytning mandagsløpene, noe anlegget har mer enn tilstrekkelig 

parkeringskapasitet for. 

Figur 6: Trafikkens fordeling til/fra anlegget gjennom ordinær løpsdag 

Ved større arrangement forventes det at hestetransportene ankommer anlegget lenger før løpene 

starter, og at publikum ankommer mer samlet enn ved ordinære løp. Anslått fordeling for 

ankomst/avreise er vist i figur 7 under. Med utgangspunkt i denne fordelingen vil det på det meste 

være behov for ca. 450 parkeringsplasser (ikke medregnet plasser for hestetransporter). Det er 

sannsynlig at parkering både ved Orkdal kirke og på indre bane må benyttes ved store 

arrangement.  
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Figur 7: Trafikkens fordeling til/fra anlegget gjennom større arrangement 

6.2 Trafikkens fordeling i omliggende vegnett 

Det er gjort en svært forenklet vurdering av hvor trafikken til anlegget kommer fra.  

Ved ordinær løpsdag er det antatt at 50% av besøkende og hestetransporter kommer fra nord, via 

fv.65 Øyolv Avlessons veg, mens 50 % kommer fra sør, via fv. 65 over Forve bru.  

Ved større arrangement er det antatt at 50 % av hestetransporter kommer fra nord, og 50 % 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.  

6.3 Trafikkmengde sett mot dagens trafikk 

Som følge av at eksisterende adkomst til travbanen stenges, vil Gryttingvegen avlastes med all 

eksisterende trafikk tilknyttet travbanen. 

Basert på beregninger gjort i kapittel 5 og data fra tellepunktet på Forve bru kan vi lage en forventet 

trafikkfordeling gjennom døgnet for fv. 65 Øyolv Avlessons veg og fv. 6488 Orkdalsveien. 

Beregningene baseres på at døgnfordelingen på Forve bru også gjelder for Øyolv Avlessons veg og 

Orkdalsveien, og det må presiseres at dette er en svært forenklet fremstilling. Samtidig vil det kunne 

gi en pekepinn på hva man kan forvente seg av trafikk i vegnettet på løpsdager.  

Endret trafikkmengde og fordeling i Orkdalsveien, Øyolv Avlessons veg, og over Forve bru er vist i 

figur 8 til figur 10.  

Det er antatt at all biltrafikk kommer til/fra fv. 65 og fv. 6488, og trafikkøkningen er således også 

størst på fv. 6488. Den nyskapte trafikken fordeler seg deretter nord og sør for rundkjøring ved 

Forve bru.  

Ut fra forutsetningene som er lagt inn vil ikke mandagsløpene skape noen ny topp i trafikken i 

vegnettet, men heller forsterke dagens topp mellom kl. 16 og 17 noe. 

300

140

25 25 25 25

100 100

200

140

25 25

25

15

25

25 20

10

10

0

50

100

150

200

250

300

350

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19

A
N

T
A

L
L

 K
J

Ø
R

E
T

Ø
Y

KLOKKESLETT

STORE ARRANGEMENT

Publikum inn Publikum ut Hestetransport inn Hestetransport ut



 

 

Trafikknotat 15.11.2019 14 

 
 

 
Figur 8: Trafikkfordeling mandag fv. 6488 Orkdalsveien 

 

 
Figur 9: Trafikkfordeling mandag fv. 65 Orkdalsveien over Forve bru 
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Figur 10: Trafikkfordeling mandag fv. 65 Øyolv Avlessons veg 

 
Videre er det sett på trafikkfordelingen i vegnettet ved større arrangement. I figur 11 til figur 13 sees 
anslått trafikkøkning på en lørdag med større arrangement for over Forve bru, Orkdalsveien, og 
Øyolv Avlessons veg.  
 
Ut fra forutsetningene som er gjort vil det skapes en ny topp i trafikken rundt kl. 13, ved ankomst for 
en stor del av de besøkende. Fv. 65 og fv. 6488 får størst økning mellom kl. 12 og 13, og kan 
forvente en timetrafikk på over 700 kjøretøy – en økning på ca. 300 kjøretøy.   
 
 

 
Figur 11: Trafikkfordeling lørdag fv. 6488 Orkdalsveien (ved store arrangement) 
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Figur 12: Trafikkfordeling lørdag på fv. 65 Orkdalsveien over Forve bru (ved store arrangement) 

 
 
 

 
Figur 13: Trafikkfordeling lørdag fv. 65 Øyolv Avlessons veg (ved store arrangement) 
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7. Vurdering av behov for tiltak 

7.1 Vegstandard og utforming 

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. 

Det er ikke gjort kapasitetsberegninger i rundkjøringen ved Forve bru. 

7.2 Adkomst til travbanen 

Estimert ÅDT for ny adkomst til anlegget og på fv. 6488 er presentert på figur 14. På bakgrunn av 

estimatet bør adkomst utformes som kryss, i henhold til håndbok V121 (Statens vegvesen, 2013). 

Trafikk til travbanen har høyresving fra fv. 6488 inn til anlegget, og forventes i liten grad å skape kø 

bakover ved innkjøring. Eventuell kø ved avreise vil kun forsinke trafikk fra anlegget. Det er ikke 

gjennomført kapasitetsberegninger for krysset. 

Ved ordinær løpsdag og større arrangement forventes de fleste besøkende å forlate anlegget når 

trafikken på fv. 6488 Orkdalsveien 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.  

7.3 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.   

Figur 14: Estimert ÅDT for planlagt adkomstveg og Fv.6488 Orkdalsveien 
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8. Trafikksikkerhet 

Det er gjennomført en trafikksikkerhetsvurdering av fremtidig gangforbindelse mellom nye Midt-

Norge Travbane og parkering ved Orkdal kirke. Videre er ny adkomstveg vurdert opp imot siktkrav 

og geometrisk utforming.  

8.1 Gangforbindelse samparkering 

For samparkering mellom Orkdal kirke og travbanen vil det være naturlig å benytte ny forbindelse 

mellom turstier inne på travområdet, privat veg 99765 og eksisterende gang- og sykkelveg langs 

fylkesveg 6490, som markert på figur 15 under. Dette medfører to gangkryssinger som er vist på 

samme figur.  

8.1.1 Gangkryssing 1 

Figur 16 viser gangkryssing 1, en tilrettelagt gangkryssing like ved eksisterende parkering for 

Orkdal kirke. Denne er opparbeidet med trafikkøy som gjør det mulig å krysse over kortere avstand 

og kun forholde seg til en kjøreretning av gangen. Vegene inn imot krysset har også belysning, men 

det er ikke intensivert belysning for selve gangkryssingen. Dette kan vurderes i detaljeringsfasen. 

Fartsgrensen for primærveg er 40 km/t og 30 km/t for sekundærveg i krysset (NVDB, 2019). 

 

 
Figur 16: Gangkryssing 1, nærmest Orkdal Kirke (Kilde: Google Maps) 

Figur 15: Adkomst for myke trafikanter mellom Orkdal kirke og Midt-Norge Travbane (Kilde til opprinnelig 
illustrasjon: Selberg Arkitekter, 2019) 
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8.1.2 Gangkryssing 2 

Figur 17 viser gangkryssing over fv. 6490 (tidl. fv. 471). Gående vil her krysse over fylkesvegen ifra 

gang- og sykkelveg over på en privat veg som krysser ned under den gamle jernbanen, til høyre i 

bildet. Som det fremgår av bildet er det kun regulær vegbelysning, og ingen intensivert belysning 

ved gangkryssingen.  

 
Figur 17: Gangkryssing 2, kryssing av Fv. 6490 (Kilde: Google Maps) 

Hastighet ved tilrettelagt gangkryssing av fv. 6490 er 50 km/t. På figur 18 er den tilrettelagte 

gangkryssingen vist i fra motsatt side. Krav i til siktlinjer og og områder som skal være fri for 

sikthindrende objeketer er vurdert tilfredsstilt i henhold til håndbok V127. Lysberegninger for å 

vurdere eventuelt behov for intensivert belysning bør gjennomføres i detaljeringsfasen. 

 
Figur 18: Tilrettelagt gangkryssing av Fv. 6490, bilde tatt under befaring 27.09.2019  



 

 

Trafikknotat 15.11.2019 20 

 
 

8.1.3 Sikt for krysningspunkter myke trafikanter 

Krav til sikt for gangfelt i henhold til Statens vegvesens håndbok V127 er vist i tabell 4 under. Ls er 

her stopplengden for gater, definert etter gatens fartsgrense. På bakgrunn av fartsnivået langs de 

aktuelle veglenkene ansees disse som gater i denne sammenheng. 

Gangkryssing Fartsgrense  Innrykk Ls 1,2xLs 

1 – Tilrettelagt gangkryssing med øy 30 km/t 2 m 20 m 24 m 

2 – Tilrettelagt gangkryssing uten øy 50 km/t 2 m 45 m 54 m 

Tabell 4: Siktkrav basert på Hb V127, figur 3.4. 

Figur 19 viser siktlinjer og felt som skal være fri for sikthindrende skilt, stolper, busker ol ved 

gangkryssing 1. Basert på vurderinger under befaring og bilder sett i sammenheng med 

siktberegningene virker siktkrav å være tilfredsstilt for gangkryssingen. 

 
Figur 19: Siktlinjer gangkryssing 1, med øy 

Figur 20 Viser siktlinjer og felt som skal være fri for sikthindrende objekter ved gangkryssing 2. 

Basert på bilder tatt under befaring virker siktkrav å være tilfredsstilt for gangkryssingen. 

 
Figur 20: Siktlinjer gangkryssing 2, uten øy 
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8.2 Ny adkomstveg 

Basert på beregnet turproduksjon for planforslaget og trafikkmengde på fv. 6488 burde 

tilkoblingspunktet for ny adkomstveg utformes som et kryss i henhold til håndbok V121 (Statens 

vegvesen, 2013). Dette er også lagt til grunn for utformingen av planforslaget. 

Krav til sikt for avkjørsel i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 er vist i tabell 5 under. Ls er 

her stopplengden for gate, definert etter gatens fartsgrense. På bakgrunn av fartsgrensen langs fv. 

6488 ansees veglenken som en gate i denne sammenheng. 

Avkjørsel Fartsgrense primærveg  Innrykk Ls 

Planlagt kjøreadkomst  50 km/t 6 m 45 m 

Tabell 5: Siktkrav basert på Hb N100, tabell D.6 og figur D.24. 

Basert på siktkravene presentert i tabell 5 er det beregnet siktlinjer som vist på figur 21 under. 

Bildene på figur 22 ble tatt under befaring 27.09.2019, der planlagt adkomst er tenkt tilkoblet fv. 6488. 

Det vil være behov for å ta ned noe skog i forbindelse med etablering av tiltaket, og eksisterende 

lysmaster må flyttes utenfor asfalterte områder. Utover dette vurderes siktforhold å være ivaretatt i 

henhold til håndbok N100. I detaljeringsfasen må også siktlinjer for nærliggende gangfelt beregnes i 

forbindelse med utforming av tilkobling til eksisterende vegnett. Videre bør lysberegninger 

gjennomføres i detaljeringsfase for å kartlegge eventuelle behov for intensivert belysning ved 

avkjørsel og gangfelt. 

Figur 22: Eksiterende situasjon ved ny tilkobling til fv. 6488 Orkdalsvegen. Bildet øverst til venstre viser 
Orkdalsvegen sett mot øst, og bildet øverst til høyre viser Orkdalsvegen sett mot vest. Nederste bilde viser ca. 
posisjon ved fotografering (Kilde: bilder tatt under befaring og illustrasjon i fra Selberg Arkitekter, 2019) 

Figur 21: Siktlinjer planlagt adkomstveg 
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8.3 Oppsummering 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. 

Oppsummering 

Basert på erfaringstall fra Orkdal Tråvpark og Leangen Travbane, samt reisevaneundersøkelser 

(RVU) 2013/2014 er det beregnet en økning i ÅDT på ca. 250 kjt/d for fv. 6488 Orkdalsveien. Videre 

er det gjort anslagsvise vurderinger av trafikkfordeling og belastning på omliggende vegnett ved 

ordinære løpsdager og større arrangement.  

Analysene indikerer at de ordinære mandagsløpene ikke vil skape noen ny topp i trafikken i 

vegnettet, men heller forsterke dagens topp mellom kl. 16 og 17 noe. For de større arrangementene 

som er planlagt arrangert i helger, primært på lørdager, indikerer beregningene en økt belastning 

med en topp rundt klokken 13.  

Basert på trafikkberegninger og plasseringen til planlagt adkomst til planområdet er vurderingen at 

det ikke vil bli trafikkbelastninger som utløser behov for tiltak i eksisterende vegnett. Det er imidlertid 

ikke gjennomført kapasitetsberegninger for eksisterende rundkjøring nordvest for området.  

I tillegg til beregninger av nyskapt trafikk til området er det gjort trafikksikkerhetsvurderinger 

tilknyttet eventuell samparkering mellom nye Midt-Norge Travbane og Orkdal kirke. 

Det er planlagt en ny tursti som forbinder turstiene inne på travanlegget med omliggende 

eksisterende gang- og sykkelvegnett. Langs den planlagte gangforbindelsen mellom travanlegget 

og Orkdal kirke er det to krysningspunkter for gående. Begge er tilrettelagte krysninger, hvorav den 

ene har en trafikkøy som forkorter distansen som må krysses i en omgang.  

Siktkrav er beregnet for kryssingspunktene, og vurderes som tilfredsstilt basert på bilder tatt under 

befaring september 2019. I forbindelse med videre arbeid kan imidlertid belysningstiltak med 

intensivert belysning vurderes. 

For fremtidig tilkobling til fv. 6488 er siktlinjer beregnet, og disse indikerer at noe skog må tas ned 

for å tilfredsstille siktkrav.  

Ut over at belysningstiltak bør vurderes i detaljeringsfasen er trafikksikkerheten for 

samparkeringsløsning og ny adkomstveg vurdert som tilfredsstilt.  
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