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1 Sammendrag med avbøtende tiltak 
Analysen viser at det totalt sett er registrert liten fare for uønskede hendelser innenfor planområdet eller 
som følge av tiltaket. Det er likevel noen punkter som bør følges opp i det videre arbeidet.  

Tallene i tabellene i 1.1 og 1.2 representerer hvert sitt utredningstema. Kun aktuelle temaer er tatt inn i 
den oppsummerende matrisen. Plasseringen i matrisen angir sannsynlighet og virkning av temaet.  
Hendelser i rødt felt vurderes først, deretter gult. Det vurderes om utbygging er mulig og det vurderes 
hvilke tiltak/endringer av planen som er nødvendig for å redusere risiko til akseptabelt nivå. 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige 
virkninger, krever tiltak. Forslag til tiltak er beskrevet.  

1.1 Konsekvenser for liv og helse 
4. Elveflom 

Flom vil først og fremst være en fare for oppstallede hester i en situasjon der det er nødvendig å 
evakuere. Flomsituasjonen kan skape uro og panikk blant hester og de kan slite seg. Hvis hestene sliter 
seg og kommer seg ut av boksen og det innegjerdede område kan de skape farlige situasjoner, både 
for hestene selv og eventuelt andre som jobber der. Flomsituasjoner vil heller ikke oppstå samtidig med 
travarrangement.  

48. Andre forhold - ulykker med hest 

Planen regulerer for travsportanlegg med travbane, opptil flere staller, luftegårder ridebane og rakbane. 
Risikoen er forbundet med hester som kan komme utenfor kontroll. Det vil være fare for at hester kan 
slite seg og komme ut av stallbokser eller andre innhegninger. Den mulige fare vil være at de kan løpe 
ned mennesker, skade seg selv eller andre hester. Planen forutsetter at det er god sikring mellom 
publikumsareal og areal for hesteaktivitet. Konflikter med andre enn hestekyndige er mindre.  

Avbøtende tiltak 

Planen forutsetter at det etableres god sikring med gjerder mot publikumsareal og areal for 
hesteaktivitet. Dette skaper et klart og tydelig skille mellom hester og besøkende som minsker risikoen 
for ulykker med hest. 
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Konsekvenser for liv og helse 

 Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig     

Sannsynlig  4 Elveflom   

Mindre sannsynlig     

 Lite sannsynlig   48 Ulykker med 
hest 

 

 

1.2 Konsekvenser for materielle verdier 
4. Elveflom 

Hendelse ved kraftig elveflom der vannet går over breddene og oversvømmer planområdet. Planen 
tilrettelegger for travanlegg innenfor flomsone for 200-årsflom. Årsaker til flom er kraftig snøsmelting, 
regn og en kombinasjon av dette. Hendelser kan medføre materielle skader og mulig fare for at hester 
som ikke evakueres ut av stallområdet i tide. 
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Sannsynligheten for at 200-årsflom oppstår er 1/200 eller 0,5 % hvert år, men det utelukker ikke flere 
hendelser i løpet av ett år. NVE anbefaler i noen tilfeller 20 % klimapåslag som følge av klimaendringene.  

Avbøtende tiltak 

Det stilles krav til at bebyggelse skal etableres 0,2 meter over nivå for maksimal flomvannstand. Veg vil 
ligge på samme nivå som maksimal flomvannstand. Evakuering vil være mulig og det er ikke sannsynlig 
at det pågår et trav samtidig som en 200-årsflom oppstår. 

 

48. Andre forhold - ulykker med hest 

Andre risikoelementer er vurdert til å være hendelser med hest inne på området og skader på materiell 
og utstyr. Dette kan oppstå ved at hester sliter seg eller at de kommer utenfor innhegninger.  

 

Avbøtende tiltak 

Hele området vil gjerdes inne slik at publikum og hesteaktivitet adskilles. Det stiller krav til dette i planens 
bestemmelser.  
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Konsekvenser for materielle verdier 

 Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig     

Sannsynlig  4 Elveflom   

Mindre sannsynlig     

 Lite sannsynlig  48 Ulykker med 
hest 

  

 



  

3 
 

2 Innledning 
2.1 Bakgrunn 
Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) 
ved all arealplanlegging, jf. § 4.3:  

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen 
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-
6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.»  

Denne analysen vurderer ulike relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved planområdet, samt 
identifiserer behov for risikoreduserende tiltak ved fremtidig utvikling av området.  

2.2 Forutsetninger og avgrensninger 
Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for analysen: 

• Analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 
• Analysen er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet er definert slik dette brukes av Direktoratet 

for samfunnssikkerhet og beredskap. 
• Analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 
• Analysen tar kun for seg driftsfasen/ferdig løsning, med mindre det avdekkes spesielle forhold 

knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen. 
• Analysen omfatter kun farer for 3. person, ytre miljø og materielle verdier. 
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3 Metode 
3.1 Innledning 
Metoden tar utgangspunkt i en liste over temaer utarbeidet i tråd med DSBs veiledning 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Temaene blir på bakgrunn av en risikovurdering knyttet til 
planlagt tiltak, klassifisert i tre ulike kategorier. Klassifiseringen peker ut hvilke temaer som det bør vies 
ekstra oppmerksom og hvor det vil være nødvendig med en bearbeiding av tiltaket eller avbøtende tiltak. 

Med risiko- og sårbarhetsforhold menes forhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging, jf. PBL § 4-3. 
Dette kan knytte seg til arealet slik det er fra naturens side, eller som følge av arealbruken. 

Analysen er et viktig kunnskapsgrunnlag for å unngå at arealdisponeringen skaper ny eller økt risiko og 
sårbarhet. Kunnskapen man skaffer seg gjennom ROS-analysen skal brukes både av kommunen og 
utbyggere/forslagsstillere for å ta gode beslutninger. 

3.2 Begrepsavklaring 
Sannsynlighet: Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelsen inntreffe i planområdet innenfor et 
visst tidsrom.  

Sårbarhet: Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, samfunnsfunksjonene og ev. barrierer, og 
evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens: Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde eller utbyggingsformålet. 

Usikkerhet: Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS-vurderingen. 

Barrierer: Eksisterende tiltak, f.eks. flom/skredvoll, sikkerhetssoner rundt farlig industri, eller 
varslingssystemer som kan redusere sannsynlighet for og konsekvensen av en uønsket hendelse. 

Tiltak: I oppfølging av funn fra ROS-vurderingen kan det bli avdekket behov for tiltak for å redusere 
risiko og sårbarhet. Dette kan være forbedringer i barrierer eller nye tiltak. 

Mulige uønskede hendelser skal ut fra en generell/teoretisk vurdering sorteres i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjon, utforming m.m., og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene, 
henholdsvis virkninger for og virkninger av planforslaget. 

Tema i tabellen under er kvittert ut eller inn i kolonnen «Aktuelt». Det er svart ja eller nei på om temaet 
er aktuelt for saken. Der et tema er aktuelt er det vurdert sannsynlighet og alvorlighetsgrad. Dette gir 
grunnlag for å fastsette risiko. 

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er klassifisert i:  

- Lite sannsynlig – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner eller forhold, men det er 
en teoretisk sjanse 

- Mindre sannsynlig - hendelsen kan skje 
- Sannsynlig – kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 
- Svært sannsynlig – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 

 
Vurdering av uønskede hendelsers alvorlighetsgrad er klassifisert som: 

- Ubetydelig - Ingen fare for person- eller miljøskader, konsekvenser av systembrudd er 
uvesentlig 

- Mindre alvorlig - Få eller små personskader, lokale miljøskader innenfor planområdet 
- Alvorlig - Alvorlige, behandlingskrevende person- eller miljøskader, system settes ut av drift 

over lengre tid 
- Svært alvorlig - katastrofer, mange døde eller alvorlig skadde, langvarige/uopprettelige 

miljøskader, system settes varig ut av drift 
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3.3 Trinnene i ROS-analysen 
 

 
 

Trinn 1 er en beskrivelse av planområdet og de eksisterende forhold. Det beskrives også hvilke tiltak 
planen skal legge til rette for.  

Trinn 2 i ROS-analysen er å identifisere mulige uønskede hendelser. Dette er en innledende vurdering 
av hvilke temaer som er aktuelle for planområdet.  

Trinn 3 i ROS-analysen er å vurdere risiko og sårbarhet av de uønskede hendelsene. Dette presenteres 
i et analyseskjema i tråd med DSBs veileder.  

Trinn 4 er å vurdere og identifisere nødvendigheten av tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet.  

Trinn 5 er en oppfølging av identifiseringen av avbøtende tiltak. Det beskrives her hvordan de avbøtende 
tiltakene blir fulgt opp i planforslaget. Dette kan være gjennom rekkefølgebestemmelser. 

 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko- og sårbarhet

Vurdere risiko- og sårbarhet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Beskrive planområdet
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4 Om analyseobjektet 
4.1 Beskrivelse av analyseområdet 
Hensikten med planen er å etablere ny travbane for Midt-Norge Travbane på samme sted hvor Orkdal 
Tråvbane ligger. Travbanen er et aktivt anlegg, men er av eldre dato. Deler av planområdet vil i tillegg 
til dagens travbane beslaglegge et areal på omtrent 100 daa dyrka mark. Arealbruken 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 
kun spredt bebyggelse i nærheten. Nord for planområdet, og langs Orkdalsveien, ligger det en 
bensinstasjon og en kirke. I planområdets vestlige del ligger det to-tre klynger med eneboliger i tillegg 
til en skole og en barnehage.  Museumsjernbanen Thamshavnbanen går langs planområdets vestlige 
grense. Det er noe landbruksareal i nærheten, der et mindre jorde langs Gryttingvegen allerede er 
regulert til boligbebyggelse og et jorde i sør som er regulert LNFR-område.  

Fannrem/Orkanger ligger i bunnen av Orkladalen, en bred dal som følger Orkla og munner ut i 
Orkdalsjorden i nord. Omkringliggende område har et lokalsenter, spredte eneboliger og noe 
industribebyggelse. Området er ellers preget av spredte landbruksområder, jorder og elven Orkla.  

Planområdet er stort sett flatt med en svak stigning mot nordvest. Travbanen ligger forsenket noen 
meter fra vegen Gryttingvegen i øst. Selve planområdet ligger på omtrent kote 7-8 på det laveste, mens 
de omkringliggende vegene ligger på kote 13-18. 
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4.2 Planlagte tiltak 

 
Tiltaket består av et travbaneanlegg med tilhørende staller og anlegg. 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 Orklaelva.   

Det er avsatt parkeringsplasser for 295 biler til publikum og 90 plasser dimensjonert til hestetransport. 
Parkeringsplassene er tilrettelagt slik at trafikken ikke blandes unødvendig med hestetransporten inn 
til stallområdet. 

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. 

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. 

Det har vært en utfordring 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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5 Identifisering av uønskede hendelser 
Hendelse/situasjon Aktuelt 

ja/nei 
Kommentar 

Natur-, klima- og miljøforhold 
Er området utsatt for eller kan tiltak i planen medføre risiko for: 

1. Masseras /skred Nei Det er foretatt geoteknisk undersøkelse av området. Det henvises 
til vedlagt rapport. 

2. Snø / isras Nei  

3. Flomras Nei  

4. Elveflom Ja Området ligger innenfor flomsone for 200-årsflom. 

5. Tidevannsflom Nei  

6.  Radongass Nei Moderat til lav aktsomhet, (Kilde ngu.no) men det er ikke regulert 
for boligbebyggelse innenfor området.  

7. Vind Nei  

8. Nedbør Nei  

9. Sårbar flora Nei Tiltaket berører ikke naturverdier. Nærmeste sårbare naturverdier 
med sårbar flora er Skåggåberghølen. Denne berøres ikke. 

10. Sårbar fauna - fisk Nei Berører ikke elva. 

11. Naturvernområder Nei  

12. Vassdragsområder Nei Berører ikke elva 

13. Fornminner Nei Kulturminneregistrering er bestilt og vil bli gjennomført før 
sluttbehandling av planen.  

14. Kulturminner Nei Kulturminneregistrering er bestilt og vil bli gjennomført før 
sluttbehandling av planen.  

Bygde omgivelser 
kan tiltak i planen få virkninger for: 

15. Veg, bru, 
kollektivtransport 

Nei  

16. Havn, kaianlegg Nei  

17. Sykehus, 
omsorgsinstitusjon 

Nei  

18. Skole barnehage Nei  

19. Tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy  

Nei  

20. Brannslukningsvann Nei  

21. Kraftforsyning Nei   

22. Vannforsyning Nei  

23. Forsvarsområde Nei  

24. Rekreasjonsområder Nei  
Forurensningskilder 
Berøres planområdet av: 

25. Akutt forurensing Nei  
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26. Permanent 
forurensing 

Nei  

27. Støv og støy; industri Nei  

28. Støv og støy; trafikk Nei  

29. Støy; andre kilder Nei  

30. Forurenset grunn Nei  

31. Høyspentlinje Ja Høyspentlinje skal legges om. Utredes ikke videre. Det henvises 
til egen rapport på dette. 

32. Risikofylt industri 
(kjemikalier, eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei  

33. Avfallsbehandling Nei  

34. Oljekatastrofe-område Nei  

Forurensing 
Medfører tiltak i planen:  

35. Fare for akutt 
forurensing 

Nei  

36. Støy og støv fra 
trafikk 

Nei  

37. Støy og støv fra 
andre kilder 

Nei  

38. Forurensing av sjø Nei  

39. Risikofylt industri Nei  
Transport 
Er det risiko for: 

40. Ulykke med farlig 
gods 

Nei  

41. Vær/føreforhold 
begrenser tilgjengelighet 

Nei  

42. Ulykke i av- og 
påkjørsler 

Nei  

43. Ulykker med gående 
- syklende 

Nei  

44. Ulykke ved 
anleggsgjennomføring 

Nei  

Andre forhold 
Risiko knyttet til tiltak og omgivelser: 

45. Fare for 
terror/sabotasje 

Nei  

46. Regulerte 
vannmagasin med 
usikker is /varierende 
vannstand 

Nei  

47. Fallfare ved naturlige 
terrengformasjoner samt 

Nei  
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gruver, sjakter og 
lignende 
48. Andre forhold Ja Løpske hester i og utenfor område. 
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6 Vurdering av risiko og sårbarhet 
 

NR.4 «Elveflom» 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Kraftig elveflom går over breddene og oversvømmer planområdet. Planen tilrettelegger for 
travanlegg mv. innenfor flomsone for 200-årsflom.  
Om 
naturpåkjenninger 
(TEK17) 

Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

Ja F2 - Middels Planområdet omfattes av flomsone for 200-årsflom 

Årsaker 
Snøsmelting, regn og en kombinasjon av dette. Flom oppstår også lettere hvis jorda er vannmettet 
før regnet og/eller snøsmeltingen skjer.  
Sårbarhetsvurdering 
Ved flom vil det oppstå materielle skader og mulig fare for mennesker og hester som oppholder seg 
innenfor området hvis flomvannet ikke dreneres ut og kapasiteten til å håndtere overvann ikke er 
tilstrekkelig. Ved alvorlige hendelser kan det være nødvendig å evakuere hester fra stallene. 

Sannsynlighet Svært 
sannsynlig Sannsynlig Mindre 

sannsynlig 
Lite 

sannsynlig Forklaring 

 
☐ ☒ ☐ ☐ Største nominelle årlige 

sannsynlighet (1/200) 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Sannsynligheten for at 200-årsflom oppstår er 1/200 eller 0,5 % hvert år. Det utelukker ikke flere 
hendelser ett år, men i gjennomsnitt opptrer en slik flom hvert 200. år. Økende flomhendelser som 
følge av klimaendringer vil også øke sannsynligheten for flom, NVE anbefaler å legge på 20% 
klimapåslag for beregning av flomområder og gjentaksintervall. 
Konsekvensvurdering 
                     Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Svært 
alvorlig Alvorlig Mindre 

alvorlig Ubetydelig Forklaring 

Liv og helse 

☐ ☐ ☒ ☐ 

Hendelsen kan i verste fall føre til 
skader og dødsfall for hester, 
spesielt hester i stallbokser hvis 
evakueringen ikke skjer raskt 
nok. Konsekvenser for 
menneskeliv og helse anses som 
lite sannsynlig. 

Stabilitet 
☐ ☐ ☐ ☒ Hendelser vil ikke ha innvirkning 

på viktige samfunnsfunksjoner. 
Materielle verdier 

☐ ☒ ☐ ☐ Bygninger og anlegg kan få store 
materielle skader. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Kan i verste fall medføre alvorlige konsekvenser for liv og helse, samt materielle verdier hvis en flom 
omfatter hele området og det ikke er mulig å forhindre eller evakuere område for hester. Det er 
ingen boliger innenfor det flomutsatt området eller innenfor planen.   
Usikkerhet Begrunnelse 
Middels Vurderingen er tatt på et godt kunnskapsgrunnlag og 
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det foreligger flomvurderinger på kommuneplannivå.  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging arealplanleggingen  
Tiltak: 
Ingen. 

Oppfølging gjennom planverktøy: 
Bestemmelsene stiller krav til at bebyggelse legges 20 
cm over flomvannstand til 200-årsflom. 
Intern veg skal minimum legges på flomvannstanden 
til 200-årsflom. Evakuering av området vil være mulig. 

 

NR.48 «Andre forhold – Ulykker med hest» 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Planen regulerer for travsportanlegg med travbane, opptil flere staller, luftegårder ridebane og 
rakbane.  
 
ROS-analysen vurderer ikke risiko og sårbarhet for utøverne som deltar i selve travet eller 
arbeidsuhell ved håndtering av hest. Dette er en risiko utøverne og ansatte utsetter seg selv for og 
må regnes som idrettsskader og idrettsulykker eller arbeidsuhell/skade. Det er derfor vurdert dit hen 
at dette ikke ligger innenfor planens rammer og skal derfor ikke tas med i denne rapporten. Dette må 
omfattes av travbanens HMS eller SHA. 
 
Om 
naturpåkjenninger 
(TEK17) 

Sikkerhetsklasse 
flom/skred 

Forklaring 

Nei -  

Årsaker 
Hester som sliter seg eller på andre måter kommer seg ut av innegjerdede områder enten ved 
håndtering av hester under arrangementer.  
Sårbarhetsvurdering 
 Løse hester utenfor kontroll kan medføre materielle skader og skader på mennesker.  

Sannsynlighet Svært 
sannsynlig Sannsynlig Mindre 

sannsynlig 
Lite 

sannsynlig Forklaring 

 
☐ ☐ ☐ ☒ 

Området skal sikres med porter 
og publikumsområder er adskilt 
fra hestene. 

Begrunnelse for sannsynlighet: 
 
Konsekvensvurdering 
                     Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Svært 
alvorlig Alvorlig Mindre 

alvorlig Ubetydelig Forklaring 

Liv og helse 
☐ ☒ ☐ ☐ I verst tenkelig tilfeller kan 

ulykker med hest være dødelige. 
Stabilitet ☐ ☐ ☐ ☒ Hendelser vil ikke ha noen svikt i 

samfunnsfunksjoner.  
Materielle verdier 

☐ ☐ ☒ ☐ Skader på utstyr, gjerder, porter 
ol.  

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Hester som har slitt seg kan oppføre seg uberegnelig og blir lett urolig og vanskelig å få under kontroll 
igjen.  
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Usikkerhet Begrunnelse 
lav Vurderingen gjort ut ifra erfaring fra hestekyndige.   
Forslag til tiltak og mulig oppfølging arealplanleggingen  
Tiltak: 
Sikring med gjerder og porter. Adskilte 
publikumsområder og hesteområder. 

Oppfølging gjennom planverktøy: 
Det stilles krav til at alt areal som er beregnet for 
hesteaktiviteter skal være innegjerdet og sikret mot 
publikumsområdene  
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