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REGULERINGSFORSLAG OMRÅDEPLAN MELHUS SENTRUM

PLANBESKRIVELSE

TAG ARKITEKTER AS / 15.02.2018



1. BAKGRUNN 

 
1.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en sentrumsnær ny boligbydel på Gimsøya, der 

det er lett å leve miljøvennlig. Det legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser, store 

sammenhengende grønne områder for rekreasjon og aktivitet, og store bilfrie arealer der det er lett 

å leke og leve et sosialt liv. Det legges til rette for et område som utnytter terrengforming til å skape 

varierte uteområder, og som også løser lokal overvannshåndtering og flomutfordringer.  

 

1.2 PLANKONSULENT, FORSLAGSSTILLER 

Planforslaget er utarbeidet av TAG arkitekter AS som forslagsstiller, på vegne av Boligbyggelaget  

TOBB. 

 

2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

 
2.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planområdet omfattes av kommuneplanens areal 2013-2025. Her er planområdet i hovedsak avsatt 

til fremtidig boligbebyggelse og fremtidig tjenesteyting.  I planbestemmelsene pkt. 2.7 anføres det at 

fremtidig tjenesteyting kan være kulturformidling, barnehager, undervisningsinstitusjoner, 

administrasjon (f.eks. kommunehus), konsulentvirksomhet m.m. 

 

 

 

 

 

 



2.2 GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

Gjeldende reguleringsplan for deler av planområdet er r2007040 Reguleringsplan del av Gimsøya. 

Området er i hovedsak regulert til konsentrert boligbebyggelse, frittliggende boligbebyggelse, 

offentlig bebyggelse og næring/kontor.  

 

 

 

3. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

 

3.1 PLANKRAV / DETALJREGULERTE OMRÅDER 

Planforslaget skal inngå som en del av områdeplanen for Melhus sentrum, og det stilles krav om at 

det skal utarbeides detaljreguleringsplaner for de enkelte delfelt før igangsetting av nye tiltak. Dette 

med unntak av areal som i planen er definert som bestemmelsesområde #B1 og #B1.1 og felt G2. 

Planforslaget innehar derfor detaljerte bestemmelser for disse områdene.  

 

3.2 PLANLAGT AREALBRUK / REGULERINGSFORMÅL  

Området planlegges regulert til; 

_BEBYGGELSE OG ANLEGG 

- Boligbebyggelse (1110) 

- Barnehage (1161) 

- Institusjon (1163) 

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800) 

- Bolig / tjenesteyting (1803) 

 



 

_SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

- Kjøreveg (2011) 

- Fortau (2012) 

- Gang-/sykkelveg (2015) 

- Annen veggrunn grøntareal (2019)  

- Kollektivholdeplass (2073) 

-  

_GRØNNSTRUKTUR 

- Grønnstruktur (3001) 

 

_LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

- LNFR (5100) 

 

Bestemmelsesområde #B1, #B1.1 og felt G2 detaljreguleres.  Innenfor dette området planlegges i 

tillegg følgende formål; 

Renovasjonsanlegg, lekeplass, gangvei og parkeringsanlegg. 

 

3.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING / BEBYGGELSENS HØYDE 

 

BESTEMMELSESOMRÅDE #B1 OG #B1.1  

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet, og innenfor maks kotehøyder 

angitt på plankartet. Bebyggelse innenfor bestemmelsesområde #B1 skal utformes som rekkehus og 

skal være maksimum tre etasjer. Bebyggelse innenfor bestemmelsesområde #B1.1 skal utformes som 

blokkbebyggelse og skal være i maksimum fire etasjer.  

Foreslått bebyggelse består av rekkehus med 25 boenheter fordelt på 9 rekker, samt boligblokker 

mot fylkesvei.  

Det kan etableres parkeringskjeller under blokkbebyggelsen.  

 

BOLIGFORMÅL, FELT B2 OG B3 

Innenfor disse feltene tillates det konsentrert småhusbebyggelse i inntil 3 etasjer. Ved etablering av 

blokkbebyggelse kan disse oppføres i inntil 4 etasjer.  

Det stilles krav til at minimum 50% av boenhetene skal oppføres som konsentrert småhusbebyggelse.    

 

BOLIGFORMÅL, FELT B4 

Bebyggelsen skal utformes som blokkbebyggelse, og kan oppføres i inntil 4 etasjer.  

 

 



FORMÅL TJENESTEYTING, FELT o_T1 og o_T2 

Felt o_T1 reguleres til offentlig tjenesteyting – barnehage. Dette tilsvarer dagens bruk. 

Felt o_T2 reguleres til offentlig tjenesteyting – institusjon. Melhus kommune har ytret ønske om at 

det skal settes av et areal på minimum 20 dekar, for fremtidig etablering av demenslandsby.  

Det tillates også etablering av barnehage innenfor dette området.  

 

 

KOMBINERT FORMÅL, BOLIG OG TJENESTEYTING, FELT B/T 

Innenfor dette feltet kan det enten etableres boligbebyggelse på inntil 4 etasjer, eller barnehage. 

 

KOMBINERT FORMÅL, BOLIG, FORRETNING OG TJENESTEYTING, FELT B/F/T 

Innenfor feltet kan det etableres en bebyggelse på inntil 4 etasjer med sokkeletasje. Det tillates 

etablert en dagligvareforretning på inntil 1500 m2, og annen offentlig eller privat tjenesteyting i de 

øvrige arealene i bebyggelsens første etasje. Det kan etableres boliger fra og med bebyggelsens 

andre etasje.  

Sokkeletasjen kan benyttes til parkering, varelevering og avfallshåndtering.  

 

3.4 GRAD AV UTNYTTING  

Bestemmelsesområde #B1, #B1.1 og B4 skal til sammen ha en utnyttelse på minimum 5 boliger per 

dekar.  

I bestemmelsen stilles det krav til at felt B2, B3 og B/F/T skal hver ha en utnyttelse på minimum 5 

boliger per dekar.  

Det stilles også krav til at dersom det etableres boligbebyggelse i felt B/T, skal det ha en utnyttelse på 

minimum 5 boliger per dekar.  

REGULERT boligbebyggelse innenfor planområdet viser følgende antall boliger per dekar; 

 



 

ILLUSTRERT boligbebyggelse innenfor planområdet viser følgende antall boliger per dekar; 

 

 

ILLUSTRERT boligbebyggelse innenfor planområdet viser følgende ca areal; 

 

 

3.5 ANTALL ARBEIDSPLASSER / STØRRELSE PÅ NÆRINGSAREAL 

Dersom det etableres offentlige funksjoner, eller flere barnehager, vil dette kunne bidra med mange 

arbeidsplasser innenfor planområdet.  

I arbeidet med sentrumsplan for Melhus, er det konkludert med at Melhus sentrum skal være 

handelssentrum i Melhus. Det foreslås allikevel at det kan etableres en dagligvareforretning på inntil 

1500 m2 innenfor felt B/F/T i planforslaget. Innenfor området kan det også etableres privat og 

offentlig tjenesteyting i bebyggelsens første etasje.  Det gir en mulighet for en begrenset 

næringsetablering innenfor planområdet.  



I et område som vektlegger grønn mobilitet, er det positivt med en viss funksjonsblanding (nærhet til 

mulige arbeidsplasser). 

 

3.6 ANTALL BOLIGER, LEILIGHETSFORDELING  

Det foreslås variert boligtypologi innenfor planområdet.   

For de detaljregulerte områdene, bestemmelsesområde #B1 og B1.1, skal bebyggelsen utformes som 

rekkehus i inntil tre etasjer og blokkbebyggelse i inntil fire etasjer.  Det er illustrert en løsning med 

totalt 86 boenheter.  

Felt B2 og B3 reguleres med en kombinasjon av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, 

der det stilles krav til av minimum 50% av boenheten skal oppføres som konsentrert 

småhusbebyggelse. 

Innenfor felt B4 tillates det blokkbebyggelse på inntil fire etasjer.  

Illustrert boligbebyggelse innenfor planområdet viser følgende antall boliger og leilighetsfordeling; 

 

 

3.7 BOMILJØ/BOKVALITET  

Planforslaget legger opp til en ny boligbydel på Gimsøya. Et sentrumsnært boområde der det skal 

være lett å leve miljøvennlig. Her skal det etableres gode gang- og sykkelforbindelser som knytter 

området til butikken, barnehagen, skolen, idrettsanlegget og sentrum.  

Området skal ha sammenhengende områder for rekreasjon og det avsettes store områder for lek. 

Terrengformingen vil bidra til å skape varierte uteområder for ulik aktivitet.  Det stilles krav til at alle 

boenheter skal ha maksimum 50 meter avstand til lekeplass. Dette vil bidra til flere mindre 

møtesteder internt i området. Dette, i kombinasjon med en tett boligbebyggelse og prioritering av 

gående, kan bidra til at det blir lettere å møtes. 



Variasjon i boligtypologi bidrar også til et mangfold av beboere. Dette vil gjøre det mulig å leve et 

helt liv på Gimsøya. 

 

3.8 PARKERING  

Det skal tilrettelegges for maksimum 0,8 parkeringsplasser per boenhet innenfor området.  I tillegg 

skal det legges til rette for 0,2 parkeringsplasser for gjesteparkering per boenhet.  

5% av parkeringsplassene skal være tilgjengelig for alle.  

Parkering kan etableres på bakken og/eller i parkeringskjeller.  Det er fortrinnsvis tenkt p-kjeller 

under leilighetsbygg. Det stilles krav til at minst 50% av plassene etableres i p-kjeller.  

 

Det stilles krav til at bakkeparkering samles. For bakkeparkering skal parkeringsareal ha permeabelt 

dekke, fortrinnsvis gressarmering. 

Det tillates etablering av en felles carportløsning i forbindelse med bakkeparkering. Ved etablering av 

carport skal det kompenseres for tap av permeable flater på parkeringsplass. Det stilles krav til 

planting av trær for å gi parkeringsarealet et grønt preg. 

 

Det skal tilrettelegges for minimum 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. For rekkehus skal disse 

etableres på egen grunn.  

 

3.9 TRAFIKKLØSNINGER  

Kjøreadkomst og vegsystem 

I dag er kjøreadkomst til Gimsøya fra Melhus sentrum via Gimse bru og fra E6 via Melhusbrua, samt 

at det er vegforbindelse til E39 via Strandvegen (Fv 6606) nord i planområdet. Over Gimsøya er det 

kjøreadkomst til Varmbu og til Gruva stadion via Drammensvegen (Fv 6604). Både Drammensvegen 

og Strandvegen fungerer i dag som adkomstveger i boligfelt langs deler av vegene. For å unngå 

gjennomkjøring i boligområdene er det planlagt å legge om Fv 6604 og Fv 6606 over Gimsøya. 

Det etableres en rundkjøring sentralt i området. Vegarmene nord og sør for rundkjøringen erstatter 

del av Strandvegen som i dag går gjennom boligområde. Fra rundkjøringen etableres det en vegarm 

mot øst som sikrer adkomst til eksisterende bebyggelse i Strandvegen. Vest for rundkjøringen er det 

planlagt ny veg som erstatter del av Drammensvegen som i dag går gjennom boligområde. Denne vil 

også fungere som hovedadkomst til ny bebyggelse på Gimsøya, samt til eksisterende bebyggelse i 

Drammensvegen og til Gruva stadion.  

Adkomst til o_BFT sikres gjennom o_V1 som er tilknyttet fylkesvegene gjennom kryss med Fv 6604 

og Fv 6606. Adkomst til B2, B3 og o_T2 planlegges fra kryss med Fv 6604 vest planområdet. Fra 

denne vegen blir det også en avkjørsel til eksisterende bebyggelse i Statsråd Nissens veg. 

Utforming av veger 

Offentlige veger er planlagt iht. Statens vegvesens håndbok N100. 

Ny fylkesveg 6604 og 6606 utformes iht. dimensjoneringsklasse Sa2, dvs. at de skal fungere som 

samleveger der vegen går gjennom bebygde områder. Adkomstveg til o_BFT utformes iht. 

dimensjoneringsklasse A2Samleveg som gir adkomst til B2, B3 og o_T2 utformes iht. 

dimensjoneringsklasse Sa1.  



Løsninger for gående og syklende 

Langs fylkesvegene etableres GS-veger og fortau for å sikre trygge løsninger for gående og syklende. 

Det skal lages forbindelser mellom gangeveisystem innad i bebyggelsesområdene og fortau og 

sykkelvei.  

 

Se vedlegg: Tegninger vei reguleringsplan Gimsøya, utarbeidet av Rambøll, datert 15.02.2018 

 

3.10 MILJØOPPFØLGING, MILJØTILTAK  

Alt overflatevann skal håndteres innenfor planområdet gjennom terrengforming og fordrøyning i 

grønnstrukturen. Lokal overvannshåndtering er generelt positivt for det hydrologiske systemet- for 

eksempel har det betydning for vannkvalitet for å unngå for stor vannføring i vassdrag. 

Området er planlagt med naturlige flomveier, for å gjøre behovet for terrengoppfylling så lite som 

mulig.  

Området er planlagt ut i fra ønsket om å tilrettelegge for mindre bilbruk. Området er svært 

sentrumsnært, og har kort vei til skole og barnehage. I tillegg reguleres det inn mulighet for 

nærbutikk og tjenesteyting innenfor planområdet. Et godt gangveisystem skal gjøre det attraktivt å 

sykle og gå. Samling av bilparkering vil gjøre bilen litt mindre tilgjengelig. 

 

3.11 UNIVERSELL UTFORMING  

Gjennom planbestemmelsene sikres det opparbeidelse av et gjennomgående gangveisystem, som 

knytter utbyggingsfeltene til overordnede gang og sykkelveier, samt forbinder feltene til hverandre 

og tilhørende grønnstruktur. Dette gangveisystemet vil være universelt utformet. 

Nivå av universell utforming i bygg og uteoppholdsareal generelt sikres gjennom bestemmelsene i 

teknisk forskrift. 



3.12 UTEOPPHOLDSAREAL  

Det er gjennom reguleringsplanen sikret en overordnet grøntstruktur som i tillegg til å håndtere 

overvann og flom, er tenkt benyttet som lek og rekreasjonsareal.   

Det er lagt vekt på å sikre et gjennomgående grønt område, med gode gangveiforbindelser, og kort 

vei til lekearealer.  Gangveisystemet vil i seg selv være et oppholdsareal; med mulighet for skating, 

sykling, turgåing osv. 

Det er lagt inn mulighet for dyrking i grøntarealer, samt at det er sikret at en andel av vekstene i 

o_G1, G2, G3 og G5 er nyttevekster (bærbusker, frukttrær, urter). 

 

Hovedgrønnstrukturen, G1- G6 er knyttet til utbyggingen av bebyggelsesfeltene, for å sikre en 

hensiktsmessig fremdrift i etableringen av grønnstrukturen i takt med utbyggingen.  

 

3.13 KOLLEKTIVTILBUD  

Nærmeste bussholdeplass er i dag Melhus skysstasjon i Melhus sentrum. Herifra går det buss 

nordover mot Trondheim. Fra Melhus sentrum går det også tog, Dovrebanen og Rørosbanen. 

Pendling til Trondheim er vanlig, og det er viktig at så mye som mulig av denne transporten skjer 

kollektivt.  

På kort sikt er det viktigste å legge opp til gode gang og sykkeltraseer inn til Melhus sentrum, for å 

lette bruken av det eksisterende tilbudet.  Det er sykkelparkering under tak på skysstasjonen på 

Melhus.  

Det er avholdt møte med AtB 22.01.18. AtB regner med at det på sikt kan være aktuelt med en 

bybuss i Melhus som går i mellom Varmbo og Løvset via sentrum. Det er derfor medtatt 

ènholdeplasser i planen med tanke på dette. Holdeplassene utformes som busslommer, én på hver 

side av vegen. Det legges opp til ett holdeplasspar langs FV 6606 ved felt B/F/T og ett langs FV 6604 

mellom o_T1 og o_BT. 

 

 

 

 

Område Krav uteoppholdsareal Krav lekeplass Krav nærlekeplass 
Krav 
områdelekeplass 

#B1 + #B1.1  Minst 30m2 pr boenhet 3 lekeplasser på minst 150m2 
Nærlekeplass på minst 
1500m2, legges i G2 

Områdelekeplass på 
5000m2, legges i G1 

 B2 Minst 30m2 pr boenhet 
Alle boenheter skal ha en lekeplass  
på minst 150m2 innen 50meter 

Minst en nærlekeplass 
på minst 1500m2 

Områdelekeplass på 
5000m2, legges i G1 

 B3 Minst 30m2 pr boenhet 
Alle boenheter skal ha en lekeplass  
på minst 150m2 innen 50meter 

Minst en nærlekeplass 
på minst 1500m2 

Områdelekeplass på 
5000m2, legges i G1 

B4 Minst 20m2 pr boenhet 
Det skal etableres minst en 
lekeplass på minst 150m2    

Områdelekeplass på 
5000m2, legges i G1 

B/F/T Minst 20m2 pr boenhet 
Det skal etableres minst en 
lekeplass på minst 150m2    

Områdelekeplass på 
5000m2, legges i G1 



3.14 KULTURMINNER  

I mottatt uttalelse fra Fylkeskommunen, mail fra Vegard Hagerup 03.07.17, anføres det at det er liten 

sjanse for å finne automatiske fredede kulturminner her, gitt områdets lave beliggenhet.  De minner 

imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten etter §8 i kulturminneloven. 

Planområdet berører ingen bygninger av lokal antikvarisk verdi. 

 

3.15 SOSIAL INFRASTRUKTUR  

Planområdet ligger i gangavstand til eksisterende skoler (barneskole, ungdomsskole og videregående 

skole), og barnehage. Planforslaget legger til rette for at det kan etableres flere barnehager innenfor 

området ved behov.  

Etter signal fra Melhus kommune er det avsatt areal til en demenslandby innen planområdet. 

Det er gangavstand fra planområdet til Melhus sentrum, hvor man finner funksjoner som legekontor, 

helsestasjon, bibliotek, kirke osv. I området B/F/T tillates også etablert tjenesteyting 

(offentlig/privat), som kan være et supplement til tjenester i sentrum. 

 

3.16 PLAN FOR VANN- OG AVLØPS SAMT TILKNYTNING TIL OFFENTLIG NETT  

Vann og avløp 

Det går kommunale ledninger øst og sør for utbyggingsområdet, som kan være i dårlig stand. Det er 

igangsatt en vann-nett analyse for å se hvilke ledningstrekk som må utbygges/forsterkes. 

Området er per i dag for det meste ubebygd. Det går 2 hovedledninger gjennom området, VL 1000 

Metrovann og SP400mm.  Det er søkt å unngå krysninger av metrovannledningen. Tilkobling skjer på 

eksisterende kummer. 

Rambøll har utarbeidet overordnet VA plan for området, tilpasset en utbyggingsrekkefølge hvor #B1 

bygges først, deretter B2 og B3. 

Det er også utarbeidet en egen VA plan for bestemmelsesområdet #B1 og #B1.1. 

Se vedlegg: K-not 001 VA reguleringsplan Gimsøya, utarbeidet av Rambøll, datert 11.02.2014 og VA 

plan for område som skal detaljreguleres 

 

Overvann 

Overvann i området skal i hovedsak håndteres lokalt innenfor byggefeltene og i grøntstrukturen.  

 

Se vedlegg: Notat overvannsvurdering Gimsøya, utarbeidet av Rambøll, datert 14.02.2018 

 

3.17 PLAN FOR AVFALLSLØSNING  

Det ble avholdt møte med Envina 25.01.18 

Områder med krav til detaljregulering 

Det er en del av plankravet at det skal redegjøres for renovasjonsløsning i detaljplan. 



Detaljregulert område #B1, og #B1.1 

Innenfor området som detaljreguleres, planlegges det for nedgravde kontainere for mat, restavfall 

(inkl plast), samt papir. For 86 boenheter planlegges det for 2 kontainere av hver fraksjon. Det er 

plass til å øke dette antallet noe ved behov. Envina oppgir at behovet er en kontainer per 35 

husstander for restavfall og papir. Nå er det også medtatt en kontainer for matavfall, og man må da 

kunne forvente at antall husstander pr kontainer for restavfall går ned. 

I tillegg til vanlig husholdningsavfall, skal det innenfor området legges til rette for et 

innsamlingspunkt for farlig avfall. Envina ønsker at dette løses som en avlåst bod, som beboere kan 

låses opp ved bruk av en app.  

Både bod for farlig avfall, samt kontainere for mat/rest/papp, plasseres i forbindelse med 

parkeringsplassen, hvor det er regulert inn 2 felt for renovasjon. Det er tilrettelagt for at punktene 

kan gis universell utforming.  Avstandskravet til maks 100m fra boenhet overholdes.  

Returpunkt for glass og metall 

Det skal innenfor felt B/F/T etableres et returpunkt for glass og metall.  

Næringsavfall 

Det er medtatt en bestemmelse som sier at avfall fra tjenesteyting og forretning i felt B/F/T, skal 

håndteres nedgravd eller innendørs, for å unngå belastning på nærområdet. 

  



4. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

4.1 FORHOLD TIL OVERORDNET PLAN 

I KPA 2013-2025 er planområdet avsatt til fremtidig boligbebyggelse og fremtidig tjenesteyting. 

Planforslaget følger i stor grad opp dette, men formålene er noe omdisponert. Område avsatt til 

tjenesteyting er noe redusert, til fordel for boligformål og et større grøntareal. Grøntarealet skal 

være et felles aktivitetsområde for hele planområdet, samtidig som det løser lokal 

overvannshåndtering og flomproblematikk i området. 

 

4.2 LANDSKAP  

Den store landskapsformen vil bestå, men på grunn av flom, må byggeområder heves til minimum 

kote 9. Det er søkt å minimere oppfyllingen ved å bare heve terrenget der det skal etableres 

bebyggelse, mens områdene mellom blir naturlige flomveier og felles oppholdssoner, 

gangforbindelser og parkeringsarealer. Slik kan man løse flomutfordringene, samtidig som den lokale 

terrengformingen vil skape soner og gi varierte uteoppholdsareal innad i de nye byggeområdene. 

 

4.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Planen gir ingen negative konsekvenser for kulturminner/kulturmiljø. 

 

4.4 FORHOLD TIL KRAV I NATURMANGFOLDSLOVEN   

Området er i dag dyrket mark. Det er ikke registrert noe særskilt ift naturverdi/biologisk mangfold 

(kilde: kart.naturbase.no). 

I planforslaget vil den innregulerte grønnstrukturen ha en viktig funksjon som del av 

overvannshåndteringen og som flomveier. Ny vegetasjon, hvorav noe er regulert som nyttevekster, 

vil bidra til å øke biologisk mangfold innenfor planområdet. 

 

4.5 REKREASJONSINTERESSER, UTEOMRÅDER OG FOLKEHELSE  

Området er planlagt slik at det skal være mer attraktivt å gå og sykle, enn å kjøre bil. Både plassering i 

forhold til funksjoner, gangveisystem og plassering av parkering bygger opp under dette.  

Det er regulert inn en overordnet felles grønnstruktur, med krav til innlagte aktiviteter. I kombinasjon 

med kravene som stilles til lekearealer i boligfeltene, vil man innen planområdet få et nettverk av 

ulike leke- og oppholdsarealer, forbundet av gangveger. 

Dette er svært positivt, ikke bare for nye beboere innen planområdet, men også for eksisterende 

beboere i de tilstøtende områdene.  

 

 

 

 



4.6 TRAFIKKFORHOLD, VEGFORHOLD, TRAFIKKØKNING, KOLLEKTIVTILBUD  

I dag går all trafikken på Gimsøya gjennom Drammensveien og Strandveien. Vegene er definert som 

fylkesveier, men har funksjon som boliggater. I planforslaget er begge disse vegene stengt for 

gjennomkjøringing, noe som er positivt for boligene både med tanke på støy og trafikksikkerhet.  

Det skal etableres nye fylkesveistrekk for gjennomkjøring nordover og vestover til Gruva og Varmbo. 

Adkomst til nye byggeområder skjer fra disse strekningene.   

Det vil bli noe støybelastning på de eksisterende boligene langs nye vegstrekninger. Det er tilrettelagt 

for støyvoll mot de mest utsatte boligene. 

Boligutbyggingen på Gimsøya vil medføre en økning i trafikkmengden. Ut fra dimensjonerende tall 

for trafikkproduksjon (Statens vegvesens håndbok V713) anslås det en total økning på ca. 2000 turer 

med personbil pr. døgn. Den estimerte turproduksjonen ligger i den midtre delen av 

variasjonsområdet på mellom 1,5 og 5 turer per bolig/døgn. Begrunnelsen for at det antas en 

middels turproduksjon med personbil er at området ligger sentrumsnært, noe som erfaringsmessig 

bidrar til å redusere bilbruken. Slik området tilrettelegges kan det være grunn til å tro at bilbruken 

reduseres enda mer, men påvirkningen fra faktorer utenfor planen vil være det avgjørende 

(bompenger, kollektivtilbud til Trondheim), derfor er ikke dette gitt mer vekt. 

Kort vei til buss i Melhus sentrum og jernbane, sannsynliggjør at eventuell arbeidspendling fra 

Melhus til Trondheim, i større grad enn for andre områder, vil skje kollektivt. Etablering av flere 

boliger på Gimsøya vil kunne bidra til et utvidet kollektivtilbud (buss) internt i Melhus kommune. 

Gang og sykkelnettverket på Gimsøya vil forbedres gjennom planforslaget.  

 

4.7 BARNS INTERESSER 

Med store bilfrie områder og et nettverk av lekearealer og aktiviteter, vil Gimsøya bli et barnevennlig 

område.  

 

4.8 SOSIAL INFRASTRUKTUR  

En realisering av planforslaget fordrer riving av Strandveien barnehage. Det setter derfor av areal 

innenfor felt B/T for realisering av en ny barnehage som erstatning for denne. I tillegg reguleres det 

mulighet for innpassing av barnehage innenfor felt o_T2, som i hovedsak skal benyttes til institusjon.  

Eksisterende barnehage i Drammensveien får tilført ekstra areal, og gis dermed mulighet til utvidelse.  

Positiv virkning for barnehagekapasitet i området. 

Skolekapasiteten i området ansees som god.  Det er kort skoleveg fra planområdet. 

 

4.9 VURDERINGER ROS  

Rasfare 

Det er utført skredfareanalyse for Melhus sentrum forbindelse med områdeplanen. Gimsøya har 

gode grunnforhold av grus og sand. Med tanke på geoteknikk er utbygging i dette området gunstig.  

Det vil ikke være nødvendig med supplerende grunnundersøkelser for bygging av konsentrert 

småhusbebyggelse. Det stilles imidlertid krav i bestemmelsene om at det ved søknad om 



rammetillatelse for tiltak større enn rekkehus/enebolig og/eller parkeringskjeller, skal rapport fra 

geotekniske undersøkelser og geoteknisk prosjektering følge søknaden. 

Planforslaget har ingen negative virkninger i forhold til rasfare. 

Flomfare 

Hele området er flomutsatt. Dette håndteres ved lokal oppfylling og etablering av flomveier. 

Se vedlegg: rapport flomvurdering Gimsøya, utarbeidet av Rambøll, datert 02.02.2018 

 

Vind  

Fremherskende vindretning kommer fra sør. 

Det planlegges en tett, lav bebyggelse innenfor planområdet. Maksimum høyde vil være fire etasjer. 

Dette, i kombinasjon med terrengforming og ny vegetasjon, vil dempe vindhastigheten, og gi 

mulighet for uterom skjermet for vind. 

Støy 

Det er gjennomført en støyfaglig vurdering av området. Området vil bli noe utsatt for veitrafikk, og 
bygningskroppene nærmest vegene kan bli utsatt for 
veitrafikkstøy. Omfanget er lite, og det stilles følgende krav i bestemmelsene; 
 
Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442:2016, tabell 3 (eller retningslinjer som erstatter disse) skal 
gjelde for planen, med følgende presiseringer: 
Det tillattes etablering av støyfølsom bebyggelse i gul støysone, dersom boenhetene har minst 
ett oppholdsrom (helst soverom) med tilgang til fasader med støynivåer under nedre 
grenseverdi for gul støysone. 

 

Se vedlegg: AKU 01 R 180212 Gimsøya områdeplan - støyvurdering, utarbeidet av Brekke Strand 

 

Forurensning i grunnen 

Området benyttes i dag til dyrking, derfor forutsettes det at det ikke er forurensning i grunnen.  

 

4.10 JORDRESSURSER/LANDBRUK  

Planområdet benyttes i dag til dyrking. En realisering av planforslaget vil føre til nedbygging av 

dyrkbar mark. I reguleringsbestemmelsene stilles det krav til gjenbruk av matjord innenfor 

planområdet. Det legges til rette for etablering av privat/felles dyrking i felles grønnstruktur, samt 

stilles krav til andel nyttevekster. 

 

4.11 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

VA 

Oppgradering/utskifting av eksisterende dårlig ledningsnett bidrar til bedre kapasitet på avløp og 

vannforsyning i området.  



Trafo 

Mengden boliger som skal bygges tilsier at det det må etableres nye trafoer innenfor området. Det er 

regulert plassering av trafo innenfor felt #B1.  

 

4.12 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER  

Melhus sentrum definert som handelssentrum. Det tillates noe forretning/tjenesteyting i 1.etasje 

innenfor felt B/F/T. For eksisterende næring i nærområdet vil ikke planforslaget ha noen negative 

konsekvenser. 

 

4.13 KONSEKVENSER FOR KLIMA OG DET YTRE MILJØ  

Enhver utbygging vil være belastende for miljøet.  
Planforslaget fører til en fortetting av Melhus på et sted det er svært gunstig å bygge boliger, med 

kort vei til skole, barnehage og idrettsanlegg.  Det er kort avstand til sentrum og dermed 

kollektivtransport til Trondheim. Det forventes at reisegenereringen vil være lavere enn tilsvarende 

boligprosjekt mer perifert.  

Området er planlagt ut i fra ønsket om å tilrettelegge for mindre bilbruk. I tillegg reguleres det inn 

mulighet for nærbutikk og tjenesteyting innenfor planområdet. Et godt gangveisystem skal gjøre det 

attraktivt å sykle og gå. Samling av bilparkering vil gjøre bilen litt mindre tilgjengelig. 

 

4.14 OPPSUMMERING 

Valgt konsept for utvikling av områdeplan Melhus sentrum er «den grønne urbane byen». En 

familievennlig gå-by, med byggehøyde 3-6 etasjer. Østsiden av Gaula er handels og kultursentrum, 

mens vestsiden er skole og idrettssentrum.  

Planforslaget for Gimsøya bygger opp under dette konseptet. Hovedvekten er på utvikling av 

familieboliger. Det er allerede kort vei til barnehage, skole og aktiviteter. Gangvegnettet forsterkes, 

og bilbruk tones ned.  Området gis et grønt preg, og det sikres opparbeidelse av store leke og 

rekreasjonsarealer. Et relativt tett boligområde med et nettverk av uteoppholdsarealer og fokus på 

gangforbindelser skaper en sosial bydel, hvor det er lett å møtes.  Grønnstrukturen har også funksjon 

som flomvei og lokal overvannshåndtering.  

 

 




