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AUGUST – DESEMBER 2011

Aktiviteter denne periode
August
Styringsgruppa har startet arbeidet for å se etter mulige nye arealer for ny travbane innenfor
Trondheim Kommune.
I forhold til reguleringsprosessen for Leangen Travbane har styringsgruppa deltatt i fellesmøte
med de øvrige utbyggerne på området Rotvoll/Tunga/Leangen. Tema for møtet var
koordingering av de forskjellige reguleringssakene og at man ser i fellesskap på de overordnede
utfordringene som for eksempel samferdsel og kollektivtrafikk, støy, typer bebyggelse,
grøntdrag og utnyttelse.
September
Det er gjennomført et møte med Trondheim Kommune om hvordan reguleringsprosessen for
Leangen Travbane skal kjøres. Resultat er at Leangen Travbane ikke er med i den planen
kommunen nå kjører for noen av de øvrige aktørene i området. Reguleringsplanen for Leangen
Travbane skal behandles separat og står slikt sett friere i forhold til de andre aktørene i
området. Styringsgruppa har i samråd med arkitekt Selberg vurdert at en separat
reguleringsprosess er en fordel og at det også er fornuftig sett på bakgrunn av at vår
reguleringsplan er den eneste som vil omfatte boliger.
Styringsgruppa har forøvrig arbeidet med undersøkelser av hvor det kan være mulig å anlegge
ny travbane i Trondheim Kommune.
Oktober
Styringsgruppa har invitert grunneiere for områder innen Trondheim Kommune hvor det er
mulig å anlegge ny travbane. Ca 20 grunneiere møtte og responderte positivt, og styringsgruppa
mener det er grunn til å tro at det er mulig å oppdrive et fåtalls lokaliseringsalternativ innenfor
kommunegrensen.
November
Det er avholdt møte med 2 grunneiere som har et område ved Tilleråsen og som ønsker å se på
muligheten for en avtale med travsporten. Forslaget har innledningsvis og uformelt fått fått
positiv tilbakemelding fra Trondheim Kommune og Fylkesmannen. Det er klare føringer på å
bruke så lite dyrket mark som mulig, det stilles krav om adkomstveg og at det taes nødvendig
hensyn til vernesoner og andre regulerte forhold i området.
Desember
Styringsgruppa besluttet i samråd med MNTF’s styreleder å melde inn det mulige arealet på
Tilleråsen til Kommuneplanens arealdel (KPA). Bakgrunnen for dette var blant annet at det var
kort frist for innmelding og at neste mulighet for innmelding til KPA ligger 4 år fram i tid. Det er
gjennomført to møter med grunneierne for Tilleråsen for om mulig å komme fram til en
prisindikasjon for avhending.
Selberg Arkitekter har fått klarsignal for å gå videre med reguleringsprosessen for Leangen
Travbane. Denne prosessen var stilt i bero i påvente av at potensielle arealer for ny travbane
annet sted innenfor Trondheim Kommunes grenser.
Styringsgruppa forbereder nå et saksframlegg for eierne i løpet av første kvartal 2012 i forhold
til status og veien videre. Styringsgruppa har ikke arbeidet med alternativer utenfor Trondheim
Kommune i denne perioden.
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Aktiviteter neste periode
Arbeidsgruppa legger fram status for eierne.
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Inkomne forslag – Stormyra, Stjørdal Kommune (Lånke)
Leksvik Travlag har i samarbeid med Region Nord-Trøndelag arbeidet videre med alternativet på
Stormyra i Stjørdal Kommune. Alternativet er sendt inn til Styringsgruppa, og er ikke behandlet
videre.
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Konseptutvikling
Administrasjonen ved Leangen Travbane har fått i oppgave å skissere omfanget av anlegg og
bygninger som trengs på en ny totalisatorarena i Midt-Norge.
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Økonomi
Møtekostander samt honorar til arbeidsgruppa.
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Plan
Ingen ny informasjon.

Oversikt over eksisterende og mulige nye travlokaliteter i og omkring Trondheim: 1 Leangen, 2
Tilleråsen, 3 Stormyra, 4 Orkdal Travpark, 5 Gauldal Travpark, 6 Nossum Travpark, 7 Skjetlein vgs –
hestefag.
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