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Orkland kommune        Vedtatt dato: 

         Dato for siste mindre endring: 

Reguleringsplan for Midt-Norge Travbane 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

PlanID:  5024-2019003 

Saksnummer: PLAN-19/00037 

 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for det regionale travsportanlegget til Midt-Norge travbane med 
tribuneanlegg, racingstaller, utleiestaller, luftegårder og ridebaner og øvrige tekniske anlegg og 
støttefunksjoner til travsportanlegget. Det skal etableres adkomstveg og parkeringsplasser i tilknytning til 
anlegget. Planen regulerer for tilliggende friområde langs Orkla og naturområde over Skåggåberghølen. 

 

Reguleringsformål 

− Bebyggelse og anlegg  

− Idrettsanlegg – BIA (1400) 
 

− Samferdsel og teknisk infrastruktur 

− Veg – SV (2010) 

− Fortau – SF (2012) 

− Annen veggrunn – grøntareal – SVG (2019) 
 

− Grønnstruktur 

− Naturområde – GN (3020) 

− Vegetasjonsskjerm – GV (3060) 
 

− Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

− Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – VFV (6720) 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 

2.1. Utomhusplan 
Sammen med søknad om tiltak skal det følge detaljert og høydesatt plan for hele planområdet i målestokk 
1:500. 

Utomhusplanen skal vise planlagt bebyggelse og travbane, eksisterende og planlagt terreng, beplantning 
(allergivennlige planter), belysning, skilt, benker, trapper, forstøtningsmurer, utforming av interne veger 
og gangstier, stigningsforhold, fast materiale på veger, naturlige ledelinjer, bilparkering, sykkelparkering, 
HC-parkering, avfallshåndtering, oppholdsareal, støyskjermingstiltak, vinterbruk med snølagring, løsninger 

for gjødsellagring og hvordan tilgjengelig/universell utforming er ivaretatt. 



Side 2 av 5 Reguleringsplan for Midt-Norge Travbane PlanID 5024-2019003 

2.2. Støy 
Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 2 og soneinndeling for motorsport skal gjelde for 
planen. Ved utendørs støyverdier over et maksimalnivå for støy på Lden 45 dB og LAFmax 60 dB skal det 
etableres støyskjermingstiltak mot nabobebyggelse.  

Det skal tilstrebes å finne tekniske løsninger for å redusere støy mot nabobebyggelse slik at 

støygrenseverdiene i retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1442: 2016 ikke overskrides. 

Viser det seg at travsportanlegget medfører at støyverdier mot boligbebyggelse overskrider 

grenseverdiene i retningslinjene for støy T-1442:2016 tabell 3 skal det etableres støyskjermingstiltak.  

 

2.3. Støv 
Støvdempende tiltak skal vurderes ved masseuttak, transport og mellomlagring av maser, samt ved drift 
av anlegget.  

 

2.4. Miljø og samfunnssikkerhet 
Bygge- og anleggstiltak innenfor planområdet skal ligge 0,2 meter over nivå for 200-årsflom. Veganlegg 

innenfor planområdet skal ligge over nivå for 200-årsflom.  

Det skal utarbeides en plan for håndtering av hestegjødsel hvor prinsippene om at hestegjødsel ikke skal 
lagres på område mer enn nødvendig for videre håndtering på egnet mottak, og at lagring ikke skal være 
til sjenanse for nærliggende boligbebyggelse. 

Det skal utarbeides en plan for flytting av matjord. Kontroll av utførelsen av flytting av matjord skal 

utføres av kommunen og mattilsynet.  

 

2.5. Plan for anleggsfasen 
Plan for beskyttelse av omgivelsene og naboeiendommer mot støy og andre ulemper i bygge- og 
anleggsfasen skal følge søknad om igangsettingstillatelse. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, 
massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, inkl. trafikksikker skoleveg og 
trafikksikker atkomst til friområdene og nærmiljøanleggene, renhold, støvdemping og støyforhold og 
hvordan forhindre spredning av fremmede og skadelige plantearter. Nødvendige beskyttelsestiltak skal 
være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende støy- og 
støvforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets-, støy- og støvgrenser som angitt i T-1442/2016 
Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, og T-
1520 planretningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, legges til grunn. 

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr.1) 
 

3.1.1. Idrettsanlegg 

Innenfor formål for Idrettsanlegg BIA skal det opparbeides travbane med tilhørende anlegg. Bebyggelsen 
skal plasseres innenfor vist byggegrense i plankart. Det tillates opparbeidelse av tribunebygg staller, 
luftegårder, ridehaller, tekniske installasjoner som trafo og pumpestasjoner og andre tilhørende 
travsportfunksjoner. Innenfor formålet tillates det næring som er tilknyttet trav- og hestesport som kafé, 

kiosk, restaurant, enkel detaljhandel, salmakerverksted og veterinærklinikk. 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor planens byggegrenser. 

Det tillates opparbeidelse av interne gangveier innenfor formålet. Gangveiene skal tilknyttes gangveier 

langs Orkla og være tilgjengelig for allmenheten.  
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Areal beregnet for hesteaktiviteter skal være innegjerdet og sikret mot publikumsområdene.  

 
3.1.2. Høyder 

Maksimal tillat gesimshøyde innenfor området er opp til kote +18. 

Innenfor bestemmelsesområde #1 gjelder bestemmelser for høyde på bygg.   

Innenfor bestemmelsesområde #2 gjelder bestemmelser for høyde på travbane.  

 

 

 

3.1.3. Parkering 

Innenfor formålet Idrettsanlegg BIA tillates det opparbeidelse av parkeringsplasser for besøkende og for 
hestetransport.  

Det tillates etablert maksimalt 300 parkeringsplasser for publikum. 

Det tillates etablert maksimalt 90 parkeringsplasser for hestetransport. 

Minimum 5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges og dimensjoneres for HC-parkeringsplasser.  

Det skal avsettes plass til minimum 0,2 parkeringsplasser for sykkel pr. 100 m2 BRA.  

 

3.2. Samferdsel og teknisk infrastruktur 
3.2.1. Veg SV1  

Vegen er privat kjøreveg for eiendommene innenfor felt BIA og for kommunalteknisk drift. 

3.2.2. Veg SV2  

Vegen er felles kjøreveg for eiendommene gnr. bnr. 36/35, 36/1, 36/2, 36/28, 19/55 og for 

kommunalteknisk drift.  

Vegen tillates stengt med bom i eiendomsgrense mot eiendommen gnr. bnr. 19/55 eller felt BIA 

Vegen skal være allment tilgjengelig som gangveg.  

Vegen skal ikke brukes som midlertidig anleggsvei i forbindelse med opparbeidelse av travanlegget. 

 

3.3. Grønnstruktur 
3.3.1. Vegetasjonsskjerm 

Innenfor felt GV tillates etablering av turstier opparbeidelse av sittebenker, leskur og andre mindre 

installasjoner i forbindelse med fiske og friluftsliv.  

Området skal være tilgjengelig for allmenheten.  

Turvegen tillates opparbeidet med bredde på opptil 3 meter.  

Kantvegetasjon langs Orkla skal ivaretas av hensyn til erosjon.  

Området skal ivaretas om vegetasjonsskjerm og naturområde. Det tillates tynning og skjøtsel for å sikre 

utsyn og tilkomst til elva.  

  
3.3.2. Naturområde 

Felt GN skal være tilgjengelig for allmenheten. 

Det tillates etablert gangsti innenfor området.  
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Det skal lages en forvaltningsplan godkjent av kommunen for felt GN som sikrer at Kroksjøen med 
kantsone og området rundt ivaretas som et naturområde. Felt GN skal ha et grønt preg. Trær og annen 
vegetasjon som etter kommunens skjønn er viktig for rekreasjon og lek eller naturmangfold skal tas vare 
på. Skjøtsel og pleie av grønnstruktur er tillatt. Naturområdene skal forvaltes ut fra bevaring av 

naturverdier. 

 

3.4. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
3.4.1. Naturområde 

Felt o_VFV er offentlig friluftsområde i sjø og vassdrag.  

4. Hensynssoner 

4.1. Flomfare 
Innenfor hensynssone for flomfare H320 skal 200-årsflom skal legges til grunn ved opparbeidelse av veg, 
bygninger og tekniske anlegg. NVEs «Delprosjekt Orkdal 15/2005» kan benyttes som grunnlag for 

beregning av flomnivået. 

Bebyggelse innenfor hensynssone for flomfare H320 skal ha minimumsnivå for OK gulv 0,2 meter over 
flomnivå. 

5. Bestemmelsesområde 

5.1. Bestemmelsesområde #1 
Innenfor maksimalt 2.800 m2 av bestemmelsesområde #1 tillates det ett bygg, eller en fløy av ett bygg, 
med en gesimshøyde på opp til kote +28.  

Innenfor maksimalt 2.500 m2 av bestemmelsesområde #1 tillates det bebyggelse med en gesimshøyde på 
opp til kote +21.  

5.2. Bestemmelsesområde #2 
Innenfor bestemmelsesområde #2 skal det etableres travbane. Det tillates terrengbearbeidelse av arealet 
på opp mot 4 meter over gjennomsnittlig planert nivå. Terrengsprang kan tas opp med mur der dette er 

nødvendig. På topp av mur, eller i ytterkant av banen, tillates det etablering av gjerder på opp til 2 meter.  

Travbanen medregnes ikke i grad av utnytting. 

6. Rekkefølgebestemmelser 

6.1. Før igangsettingstillatelse 
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor felt BIA skal det foreligge VA-planer som er godkjent av 
kommunen. VA-planer skal også redegjøre for overvannshåndtering.  

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor felt BIA skal det foreligge detaljert utomhusplan 
godkjent av kommune.  

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor felt BIA skal det foreligge geotekniske undersøkelser 
som dokumenterer sikker byggegrunn. 

Jorda (A- og B-sjikt) innenfor felt Idrettsanlegg BIA må tas vare på i henhold til mål i kommunens vedtatte 
landbruksstrategi. Plan for jordflytting, transport og deponering av matjord og undergrunnsjord skal være 
godkjent av Orkland kommune og Mattilsynet før igangsetting av anleggsarbeidet innenfor plan for Midt-
Norge Travbane. Følgende forutsetninger skal legges til grunn i planen: 
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• Matjorda skal benyttes til å opparbeide nytt areal med en kvalitet som gjør det mulig å høste 
gode kornavlinger av matkornkvalitet. 

• Hvert dekar med nedbygd matjord innenfor planen skal erstattes med 1 dekar nytt 
jordbruksareal på ny lokalisering. 

• Entreprenøren (utførende) skal gjøres kjent med planen. 

• Fra jorda er fjernet innenfor planområdet til den er lagt på plass i henhold til godkjent plan 
og på godkjent mottakssted for nydyrking skal det gå maksimum 3 måneder. 

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge en plan for anleggsfasen. 

Før det gis igangsettingstillatelse skal midlertidig anleggsvei fra Orkdalsveien etableres i samme trasé som 
SV1.  

 

6.2. Før brukstillatelse 

Før det gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BIA skal det være etableres tilstrekkelig 
sikkerhet av arealer for publikumsområder mot arealer for hesteaktivitet. 

Før det gis brukstillatelse til bebyggelse innenfor felt BIA skal det være etablert interne stier i 
henhold til godkjent utomhusplan. 

Før det gis brukstillatelse til bebyggelse innenfor felt BIA skal veg SV1 og fortau SVG være etablert.  

Før det gis brukstillatelse til bebyggelse innenfor felt BIA skal jordflytting være gjennomført i henhold 
til godkjent plan for flytting av matjord. 

Før det gis brukstillatelse til bebyggelse innenfor felt BIA skal turvei innenfor felt GV være 
opparbeidet.  

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 
Flomvurdering 

«Rapport nr 15/2005 - Flomsonekart, Delprosjekt Orkdal». NVE 01.10.2005 

Jordflytting  

«Notat vedrørende de viktigste momentene ved flytting av matjord». Norsk Landbruksrådgivning 

15.11.2019. 
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