LEANGENTRAVETS EIENDOM AS

Midt-Norge Travbane, Orkdal

Åpent informasjonsmøte Orkdal
20.06.2019
-

Vedtak i Travet
Prosjektets organisering
Fremdrift
Forutsetning i kommuneplanens
arealdel
- Egen reguleringsplan for området
- Løsning, første skisser
20.06.2019/KHN
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Vedtak i GF Midt-Norge Travforbund 24.09.2017
- Malvik var ønsket lokasjon
- Dersom den ikke lar seg realisere så
skal anlegget etableres i Orkdal
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Prosjektorganisering

MNTF
Generalforsamling

DNT
Norsk Rikstoto

Byggherre
Leangentravets Eiendom AS
Styret v/Asbjørn Opdal

Grunneieravtaler
Pretor Advokat
Rasmus Brodtkorp

Styringsgruppe
Asbjørn Opdal
Bjørn Steinshaug
Magnar Løfaldli
Gunnar Bergrem

Orkdal kommune
Plansak
Byggesak
Ingrid Voll

Byggesøknader
ÅF Advansia AS
Monica Gulbrandsen

Prosjektleder
ÅF Advansia AS
Kjell Håvard Nilsen
Ass: Xxxxx

SHA-koordinator utførelse (KU)

SHA-koordinator prosjektering (KP)

Rådgivergruppe
Reguleringsplan
Selberg Arkitekter
Xxx

Rådgivergruppe
Prosjektering
Selberg Arkitekter
Vianova

Ressursgruppe
Program/løsning
Robert Jakobsen
Jan-Roar Aune
Roar Øvrebø
Thea Indrebø

Entreprenør bane,
plasser, vei,
infrastruktur
Xxx

Totalentreprenør
bygg
Xxx

Spesialleverandører
Xxx
Xxx
Xxx
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Planforslag til kommunal
behandling pr 1.11.2019

Byggestart juni 2020

Ferdig 30.09.2021
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ORKDAL – GJELDENDE KPA
Fra planbestemmelsene (juridisk)

Fra planbeskrivelsen

KPA = Kommuneplanens Arealdel
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FYLKESMANNEN TRAKK INNSIGELSE 29.08.2014
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Orkdal – som tegnet sommeren 2015
Fullt program

Foreliggende tegning er
basert på publikum fra
atkomstsiden og
trenerstaller etter
publikumsaktivitetene
Det er et alternativ å
utvide eksisterende
bane. Man får da en
annen logistikk.
(Se neste bilde)
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Skissegrunnlag som er under tegning

ALT. 1 – BANEN UT MOT ELVA

Parkering
• 300 p-plasser for
publikum
• 80 p-plasser for
hestetransport
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Skissegrunnlag som er under tegning

ALT. 1 – BANEN NÆRMEST BEBYGGELSEN

Parkering
• 300 p-plasser for
publikum
• 80 p-plasser for
hestetransport
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Orkdal, aktsomhetskart kvikkleire & flom
Litt heving av nivå
mot elva vil sikre mot
flom
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Program – ny travbane
Publikumsbygg med plass til 300 personer
Plass til senere utvidelse

300 plasser for publikum
80 p-plasser for hestetransporter

160 stallbokser medtas i første
investering

Tilpasset
konkret
prosjekt i
Orkdal
Grunnlag for
videre jobbing

1.000 m+ bane

Plass til 5 trenerstaller á 20 stallbokser
Maks 100 stallbokser. Evt benyttes eksisterende
stallanlegg

I tillegg sandlager, garasje/verksted og evt
veterinærklinikk
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Dimensjon 1.000m bane
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Baneprofiler fra Sageie – sommer 2015

160 stallbokser for travløp

300 tilskuere ved bord
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Andre bygg

1.200 m2
Tegnes inn
Etableres kun for utleie

Maks 5 bygg
Samlet 100 stallbokser

Sandlager
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Orkdal – eiendomsbehov/tomteerverv

19/55
Orkdal Tråvklubb
19/55
19/55
Ca 115.000
33/1
Jens m2
Olav Aas
tillegg til Ideelle
dagens
33/3
1/4.deler:
traveiendom
Arne Skaugen
Eirik Skaugen
Sum anlegg etter
Narve Skaugen
Ca 235.000 m2
Randi Skaugen
33/3
Lav arealutnyttelse på
33/1
- 33/3 Felles eiendom 33/1 og 3
bygninger
33/1 - 33/3
33/1 - 33/3
33/1 - 33/3
34/1
Bjørge Audun Gården
35/1
Ingrid Meaas, deler - antat
35/2
Randi Irene Jacobsen
35/2
35/2
19/1.
Vegard Lundstrøm Wolden
19/1.
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Orkdal kommune

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.

Vår saksbehandler
Ingrid Voll

Saksnummer
PLAN-19/00037
oppgis ved alle henvendelser

Dato
28.06.2019

Referat fra oppstartsmøte 27.06.19
Plannavn:
Reguleringsplan for Midt-Norge travbane, Orkdal (gnr.19 bnr. 55 m.fl.)
PlanID:
5024-2019003
Planinitiativ mottatt: 12.06.2019
Møtedato:
26.06.19
Deltakere fra forslagsstiller:
Leangentravets Eiendom AS representert v/ Kjell Håvard Nilsen
Deltakere fra plankonsulent: Selberg arkitekter AS v/ Knut Selberg og Sigbjørn Lorås Hessaa, og
ÅF Advansia v/ Kjell Håvard Nilsen og Line Snefugl Storvik
Deltakere fra kommunen:
Ingrid Voll, Kari Nergård Bonvik, Siv C. Westby
GENERELT:
Beskrivelse av planområdet/-forslaget:
Planens hovedformål og intensjoner er å utvide dagens travbaneanlegg på Fannrem for å legge til
rette for Midt-Norge Travbane. Anlegget vil omfatte en større travbane, publikumsbygg,
trenerstaller, stallbokser og parkering.
Avgrensning av planen, innpassing mot andre planer i området, kartgrunnlag:
Utbygger (Selberg) foreslår avgrensing av planområdet. Nilsen orienterte om at eksisterende
avkjøring til travparken ble lovet stengt på et avholdt folkemøte. Adkomst(-er) og tursti langs elva
og langs banen skal inngå i reguleringsplanområdet.
Overordnede planer og føringer for planarbeidet:
Kommuneplanens areadel, vedtatt 28.01.2017. Eksisterende travpark samt arealet rundt er vist
som henholdsvis eksiterende og framtidig område for idrettsanlegg – travbane.
Postadresse
Orkdal kommune
Postboks 83
7301 Orkanger
Dokumentnr.: PLAN-19/00037-2

Besøksadresse
Alfarveien 5
www.orkdal.kommune.no

Telefon
72 48 30 00
E-post
postmottak@orkdal.kommune.no

Organisasjonsnr.
NO 958 731 558 MVA
Bankkonto
4212.02.16222
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Gjeldende reguleringsplaner for området:
Øverøyan Travpark, vedtatt 27.06.1989
Planlagt veg som inngår i reguleringsplanen fra -89 vil bli opphevet av ny reg.plan for travanlegg.
Vurdering av krav til konsekvensutredning:
Kommunen vurderer at det ikke er nødvendig med planprogram og konsekvensutredning (KU) i
henhold til PBL § 4-2 da planforslaget vil være i samsvar med overordnet plan.
PROBLEMSTILLINGER DRØFTET I MØTET:
Avklaring av kommunale interesser i området:
Vann og avløp
Overordnet VA-plan kreves sammen med reguleringsplan.
Overvann: må løses lokalt, kan settes ut i elva. Overvannsledning til kroksjøen,kan ev. legges om,
ligger pr dato med minimums fall. Må vurdere et utløp – åpen fordrøyning fra kroksjøen .
Spillvann: Det er ny pumpestasjon i området m/ høydedata. Kommunen må ha adkomst til denne
pga. drift og vedlikehold.
Avløp: sanitærbygg, 50 travløp i året, 6-7 stor arrangement.
Avløp fra bokser; bokser spyles, vurdere å la spylevann gå til slamavskiller og overvann ut i elva. Til
rengjøring av bane benyttes en form for vaskemaskin.
Ikke stor kapasitet i eks. overvannssystem til å ta store mengder overvann.
Vann: bra kapasitet i området.
Teknisk v/ Kari N.B. oversender SOSI-fil med VA ledninger-/kummer.
Ønsker å benytte “sjøen” / dammen som ligger inni dagens travbane som et element i anlegget.
Veg
Tenker å bygge ny avkjørsel, stigningsforhold på adkomstveg opp til fylkesvegen må vurderes.
Vegvesenet kommer ev. med krav. Dagens adkomstveg planlegges stengt for kjørende og erstattet
av ny adkomst.
Tidspunkt for travløp; si noe om dette i planbeskrivelsen da det har betydning for trafikk- og
parkering i området. Vurdere sambruk med parkeringsplassen nedenfor kirka; kirka kan ev. også
benytte parkering ved travanlegget.
Bør være fortau / sti/gangveg som ivaretar myke trafikanter som skal til travanlegget.
Byggesak
Planlegger å fremme rammesøknad samtidig med sluttbehandling av reguleringsplan.
Reguleringsplanen bør ikke være for detaljert; formål (travbane, adkomstveger,
gangveg,parkering) og planavgrensning viktigest.
Foreløpig vurdering av andre aktuelle planfaglige tema (grunnforhold, naturområder, byggeskikk
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mm.)
- Grunnforhold: Må vurdere behovet for geotekniske undersøkelser. Vurdering må foreligge før
sluttbehandling av reguleringsplanen.
- Flomutredning fra 2014 v/ Steinar Gaustad?
- For bebyggelse: 200-års flommen skal legges til grunn. Et regulert vassdrag gir økt “kontroll” på
varsling og mulighet for evakuering.
- Naturverdier må beskrives.
Største bygninger vil være i tre og glass.
Stallbygninger sandwich, ev. med innslag av noe tre på fasader.
Eks. staller rives muligens. Av hensyn til beboere i området vil man se på muligheten for å legge
stallene mot elva og luftegårder mot bebyggelsen, men plasshensyn vil være avgjørende for valg
av plassering.
Andre problemstillinger drøftet i møtet:
- ROS analyse: største fare i området er muligens løpsk hest. Der det er “fart” må det være
fysiske skiller / gjerder. ROS-analyse utarbeidet i henhold til gjeldende veileder.
- Lyd: Det benyttes i dag retningsstyrte høytalere, dvs. at de er plassert forholdsvis tett og har
kort rekkevidde. Starten har en forsterket lyd. Beskriv støy i anleggsfase og ved løp.
- Lys; Det vil trolig bli benyttett “downligt” slik at man unngår lysforurensning.
Informasjon om lyd og lys tas inn i planbeskrivelsen.
Parkeringsbehov:
Undergang under Thamshavnbanen; kan benyttes som gangforbindelse travbanene –p-plass v/
fylkesvegen (kirka).
Jordflytting: Må utredes; matjord må tas vare på.
Forurensing i grunn: Ingen kjente forhold skulle tilsi forurensing, og vil bli fulgt opp under graving.
- Fremmede arter – være obs. Ikke bidra til spredning (lupin m.fl.).
- Hestemøkk: skal håndteres slik at den ikke er til sjenanse for tilgrensende bebyggelse. Ligger en
intensjon om å få til langsiktig avtale om å levere hestemøkk til virksomhet som kan nyttegjøre
den som gjødsel.
- Eksiterende fjernvarmeanlegg går til Orkdal videregående skole. Lite Oppvarmingsbehov i
stallbygg, kun behov for en liten lunk og liten temp.økning før bruk. Vannvarme el. elektrisk ? Se
på muligheten til å kople til fjernvarme, men tror ikke det blir lønnsomt bare for travanlegget.
Varmekilde vil bli vurdert i prosjektet.
- Plankonsulent og tiltakshaver ønsker et dialogmøte med kommunen før sluttbehandling av
planen, helst i forbindelse med oversendelse av fullstendig planforslag.
Foreløpig vurdering av hvilke fagmyndigheter/andre instanser som skal varsles:
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NVE
Fylkesmannen
Fylkeskommunen
Statens vegvesen, region midt
Orkland Energi ( i henhold til kommunens kart er netteiere i planområdet Orkdal Energinett AS)
Naturvernforbundet i Orklaregionen v/ Mads Løkeland, Emmavegen 34, 7300 Orkanger
orkla@naturvernforbundet.no

Krav til planleveranse:
Varsel om oppstart: Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid iht. plan og bygningslovens
§12-8. Planarbeidet skal kunngjøres i lokalavis og med varslingsbrev til berørte
parter/myndigheter. Kunngjøringsannonse oversendes kommunen for kunngjøring på kommunens
hjemmeside. SOSI-fil av planomriss oversendes kommunen, kommunen legger dette inn i
forslagsbasen og sender over til Kartverket slik at det er tilgjengelig for regionale/statlige
myndigheter ved oppstart planarbeid.
Innsending av planforslag:
• SOSI-fil av planen skal vedlegges planforslag, sammen med rapport for gjennomført SOSIkontroll
• Planbeskrivelse og bestemmelser skal oversendes både som PDF og Word-fil.
• VA-plan skal innsendes for godkjenning sammen med planforslaget.
For øvrig legges generelle krav til innhold reguleringsplaner i plan- og bygningsloven og
kommuneplanen til grunn.
Forslag til planavgrensning utarbeids snart, send ut varsel om planoppstart frist uke 33.
Kommunen oversendes
Øvrige tilbakemeldinger fra planmyndigheten:
Det gjøres oppmerksom på at alle vurderinger fra planmyndigheten er foreløpige. Naboprotester,
uttalelser fra offentlige myndigheter eller interesseorganisasjoner, politiske vedtak med mere vil
kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis.
T
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Ingrid Voll som kan treffes på telefon 72483278 eller
epost ingrid.voll@orkdal.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-19/00037 ved alle
henvendelser.
Vennligst gi tilbakemelding dersom noe er feil eller misforstått i referatet.
Med hilsen
ORKDAL KOMMUNE
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Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Kopimottaker:
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