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Innledning 
Folkearrangement -  
«Fremtidens sentrum» 

Lørdag 2. september 
gjennomførte Melhus kommune 

arrangementet «Fremtidens 
Sentrum» utenfor Melhustorget.  

Målet var å skape en trivelig og 
inspirerende arena for befolkningen der 
de kunne komme med sine ønsker og 
forslag til hvordan sentrumsområdet skal 
utformes. 

Ny områdeplan for Melhus sentrum skal 
utarbeides i 2018 i henhold til vedtatt 
planprogram. 

Arrangementet er en del av kommunens 
folkehelsearbeid – der også helse i plan 
står i fokus. 

Program 
Lørdag 2.september kl. 11.00-15.30  
ble det etablert et midlertidig torg i Melhus 
sentrum.

Innbyggerne i Melhus ble invitert; med 
oppfordringen:  Bli med å skap  
Fremtidens sentrum!
Det kom nesten 400 innspill fra innbyggerne 
i Melhus.

Det var et eget program på en midlertidig 
scene. Konferansier var Øystein Syrstad.

• 11.00 Melhus Onstage
• 11.30 Konsert med pensjonistkoret
• 12.00 Offisiell åpning ved varaordfører 

Stine Estenstad, debatt om fremtidens 
sentrum.

• 13.00 Lokalmat-prat.

• 13.30 Konsert med Tore Johansen og Ivar 
Gafseth

• 14.00 Historisk tilbakeblikk på Melhus 
sentrum ved Åsmund Snøfugl

• 14.30 Kulturelle innslag ved Kulturskolen i 
Melhus
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Bondens marked og Smak og opplev 
Melhus var til stede hele dagen.

• Hoppeslott 
• Basseverksted
• Bassespilling
• Filmteamet Next Hero

Debatt ledet av Øystein Syrstad.

De som deltok i debatten var; Politikere, 
Ungdomsrådet, Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen avd. Melhus, 
Adresseavisen og Eldrerådet.

Medvirkningsverksted  

Ved scenen hadde Melhus kommune 
medvirkningsverksted for alle som ville 
komme med sine innspill til hvordan de 
ønsker Fremtidens sentrum. 

Det ble laget innspill-stasjoner. Stasjonene 
blir delt inn i fire tema:

1. SOSIALE MØTEPLASSER
2. GANG- OG SYKKELVEGER
3. VAKKERT SENTRUM
4. TILBUD I SENTRUM

Eget filmteam i sving 

Et eget filmteam var i sving for å fange opp 
innspill fra publikum. De skriftlige innspillene 
er gjengitt i denne rapporten. Disse vil bli 

vurdert i den videre prosessen med 
områdeplanen for sentrum.

I området ble det plassert ut midlertidige 
sitteplasser som var i bruk hele dagen.
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Bakgrunn for arrangementet  

For Melhus kommune er god folkehelse et 
prioritert mål. Med utgangspunkt i 
Folkehelseloven og Plan og bygningsloven, 
ligger en oversikt over folkehelsetilstanden til 
grunn for all planlegging i kommunen. Det er 
et mål for folkehelsearbeidet å legge til rette 
for en utvikling som skaper trygge og sunne 
lokalsamfunn, der folk kan trives og få dekt 
sine grunnleggende behov. 

For å sikre at helse i plan blir ivaretatt på 
best mulig måte er kommunen avhengig av 
gode innspill og medvirkning fra 
befolkningen. 

Melhus kommune er med i det 
fylkeskommunale prosjektet «Nærmiljø og 
lokalsamfunn som fremmer folkehelse», og 
er tildelt omsøkte aktivtetsmidler som 
benyttes i delprosjektet 

«Områdeplan for Melhus sentrum - 
medvirkning i plan og handling». Målet er å 
utarbeide gode medvirkningsmetoder og 
gode arenaer for medvirkning med fokus på 
folkehelse. Erfaringene vil også kunne 
benyttes i planprosesser i andre deler av 
kommunen.   

Gjennom det pågående delprosjektet ønsker 
kommunen å oppnå bred deltagelse og 
engasjement fra befolkningen,  

slik at områdeplan for Melhus sentrum 
gjenspeiler ønskede nærmiljøkvaliteter som 
kan sikre et godt og friskt liv for folk i alle 
aldre. Folkearrangementet «Fremtidens 
sentrum» var dermed en del av dette 
arbeidet.  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Innspill fra befolkningen 

Målet med dagen var å skape en 
inspirerende arena der folk kunne komme 
med innspill til utformingen av fremtidens 
sentrum. 

Det kom inn til sammen nesten 400 innspill:

• Sosiale møteplasser og gode byrom 
(uterom). Beplantning. Grøntområder og 
parkområder. Lekeplass(er). Benker. 
(118 innspill)

• Gang og sykkelveier. Gangbruer over 
jernbanen og Gaula. Snarveier, 
barnetråkk. Stier på tvers, øst – vest. 
Belysning. Turstier. 
(55 innspill)

• Vakkert sentrum: Utsmykning, kunst, 
historisk identitet, lyssetting med mer. 
(18 innspill) 

• Tilbud i sentrum: Varer og tjenester, 
kulturtilbud, aktivitet i åpne byrom. Arena 
for kultur. 
(97 innspill)

• Parkering og biltrafikk. 
(49 innspill)

• Annet. 
(56 innspill)
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Sosiale møteplasser og gode byrom (uterom). 
Beplantning. Grøntområder og parkområder. 

Lekeplass(er). Benker.



Innspill: Sosiale møteplasser 
 
Sosiale møteplasser og gode 
byrom (uterom). Beplantning. 
Grøntområder og parkområder. 
Lekeplass(er). Benker 

Dette punktet er det som engasjerer aller 
flest. Grønne områder er sterkt ønsket for 
parker og sosiale møteplasser.

• Vi må få en grønn lunge her i sentrum.
• Fjern noen av parkeringsplassene. Vi 

trenger litt grønt rundt oss.
• Grønn lunge.
• Det må bli flere grønne lunger i sentrum.
• Torg.

• Park med fontene (se til Sverige).
• Mindre asfaltjungel.
• Mer park/grønt.
• Park/lek (energipark) felles for hele 

sentrum.
• Et sentralt parkområde som kan 

balansere den altfor omfattende blokk-
bebyggelsen som har kommet opp de 
siste årene.

«Parken må ligge der det i dag 
er parkeringsplass mellom  

Torget og Melhuset.» 

• Parker med trær/fontene.
• Nord for den gamle jernbanestasjonen er 

det plass for en "grønn lunge".
• Park i sentrum, ikke på en åker ved elva.
• Park og grønne lunger.
• En park/grønn lunge som det er trivelig å 

ta med barn/familie og eldre til.
• Grønn park i sentrum.
• Parkvesen.
• Grøntarealer i sentrum.
• Parker/parkanlegg oppgradering av 

Melhustorget.
• Grønt areal: mindre parkering og mer 

grønt.
• Parkanlegg v/elva, flere restauranter, pub.
• Barnevennlige parker.
• Trampolinepark.
• Hoppeslott.

• Park.
• Grøntområde.
• Et hyggelig sentrum med færre store 

kjøpesentre som er med på å få sentrum 
til å virke mindre, hyggelig og 
imøtekommende.

• Kanskje en liten park med benker kunne 
erstatte noen parkeringsplasser?

• Park nede ved elva ved Lenamælen. 
• Aktivitetsområde foran Melhustorget med 

skøytebane, volleyballbane og 
sandkasse/lekepark.

• Benker og bord i park synlig, ikke gjemt 
bak banken.

• Mer grønt rundt blokkene.
• Flytting av skateparken tilbake til sentrum.

«Flytt skateparken tilbake til 
sentrum. Det bringer 

ungdommen til sentrum. Noen 
klager på at det blir for mye 

bråk. Det er en overdrivelse, og 
dessuten: Det er positiv støy!» 

• Vi trenger park med høge trær, blomster 
og sittegrupper. 

• Benker.
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• Parkanlegg.
• Elvepark.
• Grøntområde park både v/Gaula og i 

sentrum.

«Et torg med blomster og 
benker.» 

• Håper på et sentrum med mer grønne 
inntrykk.

• Friområde for hund.
• Grønn plen med benker og bord.
• Byggehøyde må tillates for at mest mulig 

grønt blir værende.
• Grønne lunger (ta areal til park).
• Grønt areal/park.
• Større skatepark.

• Mer grønt/park.
• Mer grønt areal.
• Melhus må få være ei bygd, landlig og 

grønn :)
• Grønne lunger i sentrum og parkvesen.
• Rom og plass for for eksempel seniordans 

med mere.
• Elvetrase fra Brubakken til sentrum og på 

andre siden av elva.
• Torv.
• Park.
• Ønsker grønn lunge midt i sentrum, med 

lys og planter.
• Vi trenger også parkvesen.

«En plass hvor eldre/voksne, 
ungdom og barn har lyst til å 

oppholde seg sammen.» 

• Møteplasser for folk i alle aldre.
• Grønn lunge midt i sentrum.
• Plass for seniorer til ringdans og andre 

aktiviteter.
• Vi trenger også et parkvesen.
• Skatepark.
• Tydeligere torg i sentrum.
• Grøntanlegg.
• Stor lekeplass.
• Ønsker park i sentrum.
• Torv.
• Ønsker gater og torg.

• Park.
• Aktivitetspark - barn - ungdom.
• Park? Nei appelerer ikke.
• Benker langs stiene. Ok.
• Jeg ønsker at det ikke skal bli mer veier 

og minst en park. 
• Park og lekeplass på gamle 

stasjonsområdet.
• En liten park for barn.
• Grønne parker.
• Vil gjerne ha en park i Melhus sentrum 

området.
• Flere grøntområder.
• Park/grøntområde med lekeplass.
• Park i sentrum.
• Melhus kommune har behov for et 

parkvesen som kan drifte parker og 
turstier.

«Stor lekeplass + park i sentrum 
og mindre trafikk i sentrum.» 

• Grønt i sentrum - små og store parker.
• Byrom/funksjoner kobles til den indre 

gangforbindelsen.
• Bedre ungdomstorg med mer plass og 

flere muligheter.
• Aktivitetsplass/lekeplass med tilhørende 

benker/bord til voksne. Godt skjermet for 
trafikk. Trygt.
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«At denne plassen blir park/
samlingssted (jfr. i dag) med for 

eksempel en paviljong.» 

• Park ved Gaula er ok men angår ikke 
sentrumsutvikling.

• Litt romslig plass i mellom de ulike 
byggene/veiene/stiene.

• Skikkelig grønn lunge i sentrum.
• Flytt benkene i "miljøgata".
• Amfi.
• Gjør noe for ungdom.
• Sandvolleyball.
• Isflate/kunstis.
• Park i sentrum og ikke utenfor på dyrka 

mark. F eks 1) Her Bondens marked er, 
ved Melhus Torg. 2) Ved det gamle 
stasjonsområdet ved Almås Park.

«Jeg ønsker et mer samlet 
sentrum med torv, park, 

lekepark og lignende som vil 
fungere som et samlingspunkt 

for kommunen.» 

• Mitt ønske for Fremtidens sentrum er et 
mer åpent og samlende sentrum.

• Det kan jobbes mer med området rundt 
Gaula.

• Flere grønne lunger.
• Park på den nåværende 

parkeringsplassen Rema/Melhuset.
• Området mellom Torget og Rema 

bevares.

• Aktivitetsområde kan inneholde 
skøytebane.

«Apparat for barn, stor sjakk, 
boccia og skotthyll.» 

• Grønt - park - sitteplasser - fontene - 
utescene. God møteplass!

• En park i sentrum med løype rundt for at 
alle funksjonshemmede med rullator og 
rullestol kan gå rundt. Asfalt/fast dekke.

• Aktivitetspark med fotball, klatring +++
• Stor grønn park.
• Flere rasteplasser.

• Stor grønn park.
• Grønn park m/lekestativ eller lignende for 

småbarnsfamilier.

• Området mellom Melhustorget og 
Gaulasenteret og Rema frigjøres for biler 
og at det lages et stort bilfritt torg med 
vannspeil, mange benker og trær på 
området. At sentrene åpnes mot dette 
torget med flere innganger og utekafeer. 

• At Obs fyttes til lokaler i et av sentrene og 
Obs-området kun blir parkering.

• Dinosaur-museum.
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Innspill: Gang og sykkelveier 
Gang og sykkelveier. Gangbruer 
over jernbanen og Gaula. 
Snarveier, barnetråkk. Stier på 
tvers, øst – vest. Belysning. 
Turstier. 

Det er  tydelig at innbyggerne i Melhus har  
et ønske om å få rustet opp gang og 
sykkelstier i Melhus. De er opptatt av dette i 
et folkehelseperspektiv og flere trekker frem 
at disse også må være universelt utformet.

• Miljøgata må få bli ei miljøgate, altså 
steng den for gjennomgangstrafikk.

• Mere handikapvennlig.
• Turstier langs Gaula og i sentrum/

trimløyper.
• Gang og sykkelbru over Gaula.
• "Miljøgata" er en katastrofe!
• Turstier langs Gaula.
• Gang- / sykkelvei utenfor biltrafikk fra 

Losjevegen/E-verket til Gruva.
• Nå kan ikke mindre barn dra alene på 

trening.
• Sykkelhotell
• God tilgjengelighet.

• Terskelfritt. Universell utforming på sitt 
beste.

• Gangbro - spesielt ny sør-forbindelse.
• Folkehelse, styrke dette spesielt også på 

vestsida av Gaula.
• Sikre gågate mellom Rådhuset og 

bedehuset.

«Gangvei langs Gaula!» 

• Gågate mellom Gimseveien, fra 
Eplehagen/Melhus helseartikler og til 
Thoragården, samtidig flytte 
bussopplegget til Jernbanegata.

• Lag aksjon (registrering) for å gå fra 
butikk til butikk. Nå tar folk med seg bilen 
på kryss og tvers. Parker og gå!

• Gangvei langs Lenamælen (turstier) med 
asfalt.

• Tursti langs elva.
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«Lag 2-3 gangbruer mellom de 
to gågatene og la den fine 40km 
Miljøgate bestå med 2 gangfelt/

sykkelfelt langs.» 

• Ny gangbro med kobling til startpunkt på 
Sagastien.

• Lys i trimløypa.
• Kultursti.
• Tilrettelagt for handikappede.
• Ser fram til sti langs elva.
• Rullestoltilpasset.

«Jeg ønsker sykkelstativ ved 
bautaen for i dag er det fullt av 

sykler rundt bautaen.» 

• Bedre/enklere gangstier.
• Utnytt Gaula - stier, møteplasser.
• Lys rundt trimløypa.
• Ny forbindelse til/fra Løvset på nordsiden 

av Høyeggen. Gjerne tilknyttet forbindelse 
videre over Gaula.

• Planen bør omfatte Strandvegen/Øyan 
fram til Hesselbergøra. Slik at det kan 
etableres gang- og sykkelveg på 
strekningen. Dette gir også god mulighet 
for brukryssing nord for sentrum.

• Sti ved Gaula m/rullestolrampe.

• Elvetrase langs Gaula.
• Flere gangstier, særlig langs elva.
• Lys på Gimse bru.
• Generelt mer gatelys.
• Lysløype/aktivitetsløype knyttet til 

sentrum. Folk i form - hele året!
• Stier ved Gaula m/flere gangbruer.
• Natursti opp til paragliderplatået. (Fint 

utsiktspunkt). Gjerne med fakkeltog 
nyttårsaften.

• Tilrettelegg for folkehelse.
• Park med tilknyttede gang og sykkelveier.
• Videre kan det jobbes for å binde sammen 

begge sider av elva.
• Mer utnyttelse av Gaula.
• Knytte begge sentrumsstedene med 

gangbro og butikker/serveringssteder 
langs østveien mot brua. 

• Ruste opp Melhus Skysstasjon.
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«Elvepromenade.» 

 

• En park i sentrum med løype rundt for at 
alle funksjonshemmede med rullator og 
rullestol kan gå rundt. Asfalt/fast dekke.

• Bedre fremkommelighet for 
rullestolbrukere.

• Tenn gatelysene.
• Rema-krysset på vestsiden bør virkelig 

trafikksikres mye bedre i forhold til 
skolebarn, syklister og andre fotgjengere.

• Fortau i hele Strandvegen.

«Elvetrase langs Gaula. Flott for 
rullestol-brukere og eldre med 

rullator.» 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Innspill: Vakkert sentrum 

Vakkert sentrum: Utsmykning, 
kunst, historisk identitet, 
lyssetting med mer. 
 

De fleste innspillene for et vakkert sentrum 
dreier seg om forskjellige ønsker for 
fontener.

• Legg mer vekt på estetikk ved utbygging.
• Kåret til norges 3. styggeste tettsted!
• Kunst, utsmykking utendørs.
• Gjerne med fontene.
• Synliggjør Gaula.
• Styrke kulturminne og Melhus historie.
• Kunst.
• Drikkefontene.
• Fontene.
• Mer kunst og statuer i sentrum. Trenger 

ikke å være statuer av folk, men dyr eller 
andre ting.

• Blomster i miljøgata.
• Små vanndammer med blomster og 

fontener.
• Drikkefontene.

• Trivelige byrom med høy kvalitet i 
utforming og materialbruk.

• Kunst.
• Blomster i miljøgata og kommunebygg.
• Området mellom Melhustorget og 

Gaulasenteret og Rema frigjøres for biler 
og at det lages et stort bilfritt torg med 
vannspeil, mange benker og trær på 
området. At sentrene åpnes mot dette 
torget med flere innganger og utekafeer. 
At obs fyttes til lokaler i et av sentrene og 
Obs-området kun blir parkering.

«Hva med en stor fontene? 
Eksempelvis en fontene av en 

laks med rennende vann.» 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Tilbud i sentrum: Varer og tjenester, 
kulturtilbud, aktivitet i åpne byrom. 
Arena for kultur.



Innspill: Tilbud i sentrum 
Tilbud i sentrum: Varer og 
tjenester, kulturtilbud, aktivitet i 
åpne byrom. Arena for kultur. 

• Ønsker en tribune
• Kulturhus.
• Ungdomshus.
• Utested med billig øl og lengre åpningstid.
• Allbrukshus i sentrum kultur/ungdom/

bibliotek osv.

«Aktivt torg med scene og 
aktiviteter. Kulturhus.» 

• Skøyteis på vinteren i sentrum.
• Gatefotballbane sommer i sentrum.
• Martnasplass med parkering under 

bakken.
• Ikke bilforretning.
• Stor hall med to håndballflater.
• Tror også kulturhus har vært en positiv 

berikelse.
• Vi ønsker en håndballhall til. Det trengs 

når klubben satser så høyt.
• Svømmehall.
• Boliger for barnefamilier i sentrum.
• Flere tilbud for barn, lekeplasser/oftere 

kino- og teaterforestillinger og 
svømmetilbud til alle.

«Flere tilbud for barn, 
lekeplasser/oftere kino- og 

teaterforestillinger og 
svømmetilbud til alle.» 

• Aktiviteter, et lite kunstlokale i sentrum på 
kveldstid.

• Rom og plass for pensjonister til 
aktiviteter og ringdans.

• Mac Donalds.
• Stadion med sitteplass for tilskuere til 

Melhus fotball.
• Burgerbar.
• Flere spisesteder.
• Høyttaler ved f eks markeder.

• Parkmijøer m/f eks skatepark, sykkelpark.
• Amfi senter.
• Flere restauranter.

«Tilrettelegging for små butikker, 
bondens marked, matboder 

etc.» 

• Utested/bar.
• Paviljong for konserter.
• Sushi restaurant og flere samlingsplasser 

enn butikker/serveringsplasser.
• Det kan gjerne bygges en paviljong med 

scene også.
• Torg med asfalt.
• Internett over hele Melhus.
• Kulturhus (Look to Stjørdal)
• Mer Bondens marked.
• Ønsker et "maker space".
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• Uteliv i helg for unge voksne. Scene.
• Muligheter for boder/marked.

«Butikker tilpasset 
ungdommer.» 

 

• Kulturhus.
• Tømming for bobil.
• Turnhall.
• Kulturhus som gangforbindelse over 

Gaula.
• Vi eldre ønsker aktiviteter i Melhus.
• En svømmehall, eks Husebybadet.
• Masse musikk.

   «Kebab-sjappe.» 

• Konserter.
• Badeland.
• Scene.
• Cubus.
• Flere aktiviteter i sentrum, også på 

kveldstid.
• Pub/uteplass.

«Masse live musikk! 
Flere konserter.» 

• Kultur.
• Utendørs scene som står fast og kan 

brukes.
• Utendørs servering.
• To spilleflater håndball + turn på nye 

Gimse skolehall.
• Scene!!!
• Åpningstid kafeer: hverdag og ferie.
• Kultur/flerbrukshus: scene, bibiliotek, 

danseskole, kulturskole, saga, 
ungdomsklubb, bygdakafe: møteplass for 
alle kulturer.

«Flere arrangementer i sentrum 
og en scene for band.» 

• Svømmehall.
• Hotell.
• Lekeland.
• Scene der lokale band kan spille.
• Jeg ønsker et "apparatus" et profesjonelt 

støtteapparat for gründere - rådgivning fra 

A - Å ved bedriftsetablering - og 
samtalepartnere underveis. 
Bedriftsetablering er særdeles krevende 
og til tider ensomt - med mange 
utfordringer for overlevelse. Tilbudet bør 
være gratis. Gründere har ikke alltid 
midler.

• Kulturhus som i Oppdal.
• Kulturscene.
• BR-leker.
• Park i sentrum og ikke utenfor på dyrka 

mark. F eks 1) Her Bondens marked er, 
ved Melhus Torg. 2) Ved det gamle 
stasjonsområdet ved Almås Park.

• Knytte begge sentrumsstedene med 
gangbro og butikker/serveringssteder 
langs østveien mot brua. Ruste opp 
Melhus Skysstasjon.

• Flere marked.
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• Flerbrukskulturhus m/hotell.
• Dressmann.
• Park med scene for ute-arrangement om 

sommeren.

«Flere sosiale arrangement.» 

• Mac Donalds.
• Mere butikker.
• Bowlinghall m/kafe.

«Skøytebane på vinteren.» 

• Området mellom Melhustorget og 
Gaulasenteret og Rema frigjøres for biler 
og at det lages et stort bilfritt torg med 
vannspeil, mange benker og trær på 
området. At sentrene åpnes mot dette 
torget med flere innganger og utekafeer. 

«Landfast vikingskip i Gaula 
som fungerer som kafé.» 

• At obs fyttes til lokaler i et av sentrene og 
Obs-området kun blir parkering.

• Dinosaur-museum.
• Kulturhus!
• Nytt rådhus som inkluderer kulturhus.
• Burger King

«Gondol fra sentrum til 
Vassfjelltoppen.» 
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Innspill: Parkering og biltrafikk. 

Parkering og biltrafikk engasjerer. Selv om 
det ikke var et punkt kom det mange innspill. 
Av den grunn ble det laget en egen bolk fo 
disse. 

Det er i innspillene en utbredt oppfatning at 
bilparkering i Melhus sentrum bør inn i 
parkeringshus, gjerne under bakken.

• Mindre gjennomgangstrafikk i sentrum.
• Parkeringshus/kjellere.
• Parkering under bakken.
• Hvis Gimsebrua blir stengt for trafikk må 

vi ha ny vei til siloen.
• Mer pendlerparkering ved gamle 

jernbanestasjon.
• Nok parkering i sentrum.
• Mindre biltrafikk i miljøgata.
• Pendelparkering utenfor sentrum.
• Parkering under jorda.

«Mindre trafikk: Send bussene 
ut på E6, mot sør rundt 

Torabygget og legg ned 
busstoppen v/banken.» 

• Parkering under bakken, mindre biler i 
sentrum.

• Parkering under bakken.
• Parkering under jorda.
• Mindre trafikk i miljøgata.
• Biler under jorda.

• Mindre biltrafikk i sentrum.
• Gjøre miljøgata mere miljøvennlig, sette 

ned fartsgrense. (Ut av sentrum mot Gylle 
kjøres det veldig fort!!) Endre 
fartshompene. (fjerne brosten- gir mindre 
støy) Evt bilfri på natt.

• Parkeringsplass på sørsiden av sentrum - 
avlaster støyproblemer.

• Mindre trafikk i sentrum
• Gjerne parkeringsplass under jorda.
• Parkeringsplass framfor store områder for 

parkering.
• Mindre biltrafikk.
• Bilfritt sentrum.

• Parkeringshus.
• Parkering under jorda.
• Parkeringshus framfor store områder for 

parkering.
• Fjern p-plasser.
• Få ned biltrafikken i sentrum.
• Miljøgata bør ikke være forkjørsvei.
• Fartshumper i Melhusvegen nord for 

Melhusbanken, 30-grense.
• Parkeringshus.
• Biler under jorden.

«Parkering under jorda.» 

• Parkeringskjellere (få bilene under jorda).
• Påkjørsel til E6 sør og nord.
• Parkeringskjeller (for eksempel ved 

jernbanen).
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• Miljøgata stenges for biltrafikk. Veien 
legges på baksiden bak skysstasjon.

• Bygg p-kjellere.
• Flytt bilfirma Jan Kåre.
• Parkering under bakken.
• Parkeringskjeller.
• Parkering ønsker vi under jorda.
• Ordentlig vei gjennom sentrum.
• Parkeringsmuligheter for tilreisende og 

pendlere til Trondheim.
• Få biler bort fra miljøgata.

«Få bilene bort fra miljøgata.» 

• Bilfritt sentrum.
• Parkeringshus.
• Dinosaur-museum. 
• Parkeringsplass. Parkeringshus.

Innspill: Kollektivtilbud 

• Matebusser til og fra sentrum og til 
boligområdene.

• Bedre buss.
• At skolebussen passer tiden til skolen 

min, Øya. At skolen Øya starter senere. 
Flere bussholdeplasser.

• Bussforbindelse til Sandmoen gjennom 
Havdal.

• Bedre busstilbud.
• Dobbeltspor for jernbane.
• Lokale busser Kvål - Løvset - Gimse - 

Varmbo.
• Buss 38 bør komme oftere. Busstidene 

bør bli fulgt, altså at tiden ikke skifter så 
masse når bussen egentlig skulle ha 
kommet.

«Bedre bussforbindelser internt 
i sentrum = matebusser til 

skysstasjonen.» 

• Flere parkeringsplasser til de som ønsker 
å reise kollektivt til Trondheim.

• Bedre busstilbud.
• Dobbeltspor for jernbane.
• Bedre bussforbindelser.

• Buss ut av sentrum, flere "skyss-
stasjoner" på øst/vest side knyttet til E6 
"knutepunkter".

• Overbygd kollektivterminal.
• Dobbeltspor for jernbane.

Innspill: Annet 

Under annet er det samlet en del andre 
innspill som ikke passer direkte inn under de 
andre punktene. Mange av dem kunne vært 
kategorisert som innspill til regulering, men 
det er også andre spennende innspill her.

• Sentrum er rundt skysstasjonen.
• Nytt rådhus.
• Ikke ta mer dyrkajord - grensene er satt 

med dagens bebyggelse.
• Byggehøyde øker til 6 etg.
• Vestsida - Gaulasenteret - Parow må 

med.
• Det er en siste mulighet til å "berge 

stumpene" av Melhus sentrum, som så 
langt er nesten ødelagt.

• Hvis pendlerparkeringa ved Brubakken 
skal fortsette, må det bli påkjøringsrampe 
til E6. Som det er i dag må alle kjøre 
Miljøgata tilbake.

• Ikke flere leilighetshus.
• Melhustorget er litt stygt. Det 

ferskenfargede "Melhuset" også.
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• Ny vei rundt Potten for å avlaste 
Løvsetvegen fra Lenavegen til gamle E6.

• Billigiere husleie for butikker slik at 
sentrum er attraktivt å besøke. (Alt for 
mange går konkurs slik det er nå.)

• Biologisk mangfold.
• Melhuset og Melhustorget er veldig 

stygge bygg.
• Bygg i tre som resten av verden er i ferd 

med å gjøre.
• Ugrasluking.
 

«Nye bygg må planlegges slik 
at tilgang rettes inn mot 

miljøgata og ikke bort fra den.» 

• Kosting av sand om våren.
• Mindre blokk - mer variert boligbygging 

med rekkehus og eneboliger.
• Mal Melhuset.
• Plass for unge i alderen 20-25. I dag har 

jeg ikke sett en eneste person på min 
alder (20år) Hvorfor? Kun eldre har 
kapasitet til å bosette seg på Melhus. 
Derfor er vi ikke her for å ytre meninger, 
det spiller ingen rolle hva framtidige 
planer blir når vi ikke kan bo her.

• Hvor skal barnefamilier bo?
• Vil vi ha et eldre-sentrum?
• Utvikling/tilflytting vil presse seg fram. Da 

vil vi få en grønt sentrum med mye 
mennesker, det betyr et levende sentrum.

• Billigere boliger for ungdom.
• Bevar småhusbebyggelsen i sentrum.
• Ikke flere høybygg/min 3 etasjer.
• Økt frivillighet.

• Engasjement.
• Stolthet for bygd og kommune.
• Ta vare på og erstatte matjorda og 

dyrkajorda som blir utbygd. Det være seg 
vei, boliger og næringsbygg.

• Kulturhus på Tambartun.
• Bevar Stendalsjordene.
• Ingen flere østblokk-blokker.
• Riv skiten.
• Utbyggerne bestemmer.
• Trafikksikring krysset Varmbo-veien - 

Statsråd Nissens vei.
• Pass på, rydd det vi har.
• Jeg vil at det skal bli flere søppelbøtter.
• Klare å kombinere landbruk - trafikk og 

sentrumsområde.
• Skolene må utbygges før det settes opp 

flere boliger.
• Sentrumsbebyggelsen: Noe flikking må til; 

fargekoder for å styrke estetikken.
• Gaula som bygdas merkevare.
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• Per i dag finnes ingen parkmessige 
hyggelige arealer i sentrum. Private 
utbyggere gis muligheter til å utnytte 
arealene maksimalt ved byggeprosjekter. 
Det avsettes ikke arealer i de private 
prosjektene til grønne arealer for de 
almenne beboerne i Melhus, og heller 
ikke for de som skal bo i prosjektene som 
bygges. Eksempler er: Toragården, 
Losjevegen 4, Losjevegen 3, Høvdingen 
og Energibygget. Det har faktisk kommet 
så langt at utnyttelsesgraden for 
Losjevegen 3 er så stor at kommunen har 
etablert et fond som utbygger må betale 
inn en "bot" til fordi det ikke er satt av stort 
nok areal i Melhus sentrum med plener, 
beplantning, lekearealer for barn og 
benker/bord for avslapning etc.

• Full satsing på koordinert satsing på 
turisme. Norge har nå internasjonal 
oppmerksomhet rettet mot seg, og 
Gauldalen og tilstøtende områder har alle 
muligheter for et utmerket reiseliv.

• Pass på at E6 ikke blir for langt unna 
sentrum, da kommer folk lettere.

• Be coop bygge langs miljøgata med 
boliger oppå. P-plass på nedsida. Færre 
biler på overflata.

• Mål for sentrum: Nullutslipps-sone.
• Sentrum er blitt et stor eldreområde. Det 

må bli mer variert bosetning.
• Sentrumsplan skulle kommet for flere år 

siden.
• Bevar den småhusbebyggelsen som 

finnes.

• Gratis boller til alle.
• Ny barneskole (Høyeggen skole flyttes 

ned på flata. Trekanten sør for 
brannstasjonen).

• Ny barnehage samme sted. (Høyeggen)
• Vi har nok leilighetsbygg i sentrum. Det 

bør satses på småhusbebyggelse på 
Bortenenga nå. Her er det vel også avsatt 
tomt til ny Gimse barneskole.

Oppsummering av ønsker for 
Fremtidens sentrum i Melhus: 

• En park og flere grønne områder.
• Blomster.
• Lekeplasser.
• Et torg med scene og markedsplass.

• Sosiale møteplasser.
• Flere spisesteder.
• Bilfrie områder.
• Parkeringshus.
• Gang og sykkelstier.
• Elvepromenade.
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Om rapporten 
Rapporten er levert av Bylivsutvikling AS og 
er en enkel gjengivelse av alle innspill som 
kom inn i fremtidsverkstedet.

De punktene som er uthevet i grønt er delvis 
representative, men det er også 
enkeltstående kreative innspill.

Foto: Bylivsutvikling

Bylivsutvikling hadde også ansvaret for 
planlegging, koordinering og gjennomføring 
av arrangementet Fremtidens sentrum på 
vegne av Melhus kommune. 19. september 2017

Eileen Brandsegg
Bylivsutvikling AS

eileen@bylivsutvikling.no 
Mobil 900 23 545 
www.bylivsutvikling.no 
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