
Innspill gitt i medvirkningsmøter – områdeplan for Melhus sentrum,  
se også planbeskrivelsen 

 
 



Verksted med 
barnehager Nedre 
Melhus 04.04.17 
 

På verkstedet ble steder barnehagene benytter seg av i hverdagen, strekninger 
som oppleves trafikkfarlig, og ønsker for fremtiden notert. 
14 steder ble kartlagt. Hallsletta, Folk i form løype ved Loddbekken og sentrum 
(biblioteket, Kulturskolen, Buen og Sansesenteret) blir mest brukt. Spesielt 
strekningen langs Strandvegen og Drammensvegen oppleves som 
sværtubehagelig og farlig. Jernbanevegen er også uten fortau. Her opplever man 
ofte at lastebiler kommer i stor fart og kjører fort ut i krysset.  
 
Ønsker for fremtiden:  

 Mer fortau – spesielt på Strandvegen, Drammensvegen, Jernbanevegen og 
Kuhaugen. 

 Bedre løsning for Strandvegen bhg. Slik at de kan komme seg ut av bhg. 
uten trafikkfare. 

 Etablert snarveg mellom Strandvegen bhg og Gimsøya bhg. For helårsbruk 

 Ønsker seg park – flere lekeareal å gå til. 

 Ønsker å ta i bruk mer av elvebredden langs Gaula – på begge sider. Må 
være mulig med barnevogn på en del strekninger her. 

 Ønsker seg mer gangfelt – spesielt i områder uten fortau. NB! Utenfor 
Gimsøya bhg. 

 Ønsker seg torg i sentrum med scene. 

 Flere stopp/rasteplass langs turveg Bagøyvegen- Jarlshola 

 Prestegården– muligheter for lekeplass(natur) og aktiviteter 
(park/klatre/tau). 

 Bad på vestside av sentrum. 

Rådmannens kommentar: 
 
Planforslaget viser fortau i 
Drammensvegen og Strandvegen. 
Strandvegen og Drammensvegen 
foreslås som lokalveger som blir 
stengt for gjennomkjøring. 
Strandvegen barnehage vil bli 
flyttet når ny fv opparbeides. Ny 
plassering vil bli inntil et nytt 
regulert grøntområde med mye 
lekemuligheter. Det er også 
planlagt flere nye g/s veger på 
Gimsøyan. Det er satt krav i 
bestemmelsene om snarveger. 
Planforslaget viser turstier langs 
Gaula, der deler skal opparbeides 
med universell utforming, for blant 
annet barnevogner. Torg er 
regulert i planen, samt flere andre 
byrom. Det er satt krav om 
opparbeidelse av Sagasti fra 
skoleområdet/Halsletta sørover 
mot Bagøyen i bestemmelsene.  

Fokusgruppeintervju 
med kultur/idrett 
02.05.17: 
 
 

Gruppen mener at dagens kapasitet for lokaler til idrett og kultur er sprengt. Det 
ønskes: 

 

 Sikret arealer til kultur og fritidsaktiviteter. 

 (Aktivitets-) Park (grønt) med scene, tilrettelagt 

Rådmannens kommentar: 
 
Park er regulert ned mot Gaula på 
østsiden.  
Det er satt bestemmelser som gjør 



 
 
 
 

infrastruktur(gjerde/toalett) 

 Kulturhus/ Flerbrukshus – for korps/revy/kulturskolen ect. med 
innendørsscene lagringsplass, øvingslokaler, cafe ect. 

 Biler ut – Folk inn 

 Levende cafeliv/møteplasser 

 Mangfold av boliger (eldre/unge/førstegangsetablerere ect.) 

 Sett kultur på kartet! Kultur som drivkraft, ikke bare tidsfordriv. 

 

at arealet ved rådhuset kan 
utnyttes også som kulturhus i 
fremtiden. 
Ved detaljregulering av 
skoleområdet skal plass til 
kulturskolen ivaretas. Det er 
regulert torg med plass til boder og 
cafe/møteplasser.  Gjennom 
bestemmelser legges det opp til 
mangfold av leiligheter. I sentrum 
er det krav om høy utnyttelse. Det 
kan etableres småhus/rekkehus på 
Gimsøyan og det er også 
muligheter for enkelte lavere 
boligbygninger på Melhustunet. 
 

Temakveld med 
ungdomsrådet og 
eldrerådet, 9.5.17 

 
 
Ungdomsrådet og eldrerådet ble fordelt på to grupper, sammensatt av personer 
fra hvert råd. Gruppene jobbet med hvilke tanker de har for fremtidens Melhus på 
tankekart og på stort kart over Melhus. 
 
Hovedpunkter fra gruppe 1: 

 Ønske om elvepark på østsiden av Gaula, at området ryddes og har bl. 
annet grillhytte og tursti 

 Parkering i sentrum skal være under bakken 

 Mer parkarealer i sentrum, møteplasser 

 Rådhuset rives og det bygges nytt rådhus og kulturhus sammen på samme 
sted 

 Park utenfor Melhustorget 

Rådmannens kommentar:  
 
 
 
 
 
 
Tursti reguleres på østsiden med 
bestemmelser om universell 
utforming. Det er satt av et areal til 
elvepark på østsiden. Det er satt 
krav om parkering under bakkenivå 
i p-norm/bestemmelser.  
Det er flere torg/møteplasser i 



 Boliger til ungdom – ønske om et ungdomshus/høyhus med 30 etasjer 

 Egga – gjøres grep for å få til et utsiktspunkt over Melhus 

 Drive – in utekino 

 Plusshus der eldre og unge bor sammen. De unge hjelper de eldre, bor 
rimelig. 

 Aktivitetsplass 

 Klesbutikker kjente kjeder (H&M o.l) for å trekke flere mennesker til 
sentrum 

 Eget ungdomshus 

 Klatrevegg 

 Grøntarealer 

 Skøytebane i sentrum 

 Utescene 

 Flere turstier rundt sentrum som kan brukes som skiløype om vinteren 

 Mener at det er et bra buss og togtilbud i sentrum 
 

Gruppe 1 ønsket å prioritere: Boliger for ungdom. Hadde ønske om at det skulle 
være et eget høyt bygg med 30. etasjer, og med ungdomshus og butikk i 1. etg, og 
kafe på toppen (på Melhustunet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

planen. 
Det er satt bestemmelser som gjør 
at arealet ved rådhuset kan 
utnyttes også som kulturhus i 
fremtiden. 
Det er regulert torg utenfor 
Melhustorget. Det er satt av areal 
til park i sentrum. 
Det er satt krav om ulike boligtyper 
i planen. 
Melhustorget skal utvide – det vil 
antagelig være rom for flere typer 
butikker der i fremtiden. 
Ungdomshus kan plasseres flere 
steder/eller være en del av et 
eksisterende bygg. Dette styres i 
utgangspunktet ikke av planen. 
Det er lagt til rette for flere 
dammer og mulighet for 
skøytebane på Gimsøyan. 
Bestemmelsene begrenser høyder 
til maks 6 etasjer rundt 
skysstasjonen. Dette for å beholde 
sentrum i en menneskelig skala. 
Det er et lite tettsted hvor 
mennesker skal trives. Ved 
konkrete tiltak kan man 
detaljregulere høyere – etter en 
konkret vurdering. 
Det er flere steder mulighet for 



 
 
 
 
 
 
 
Hovedpunkter fra gruppe 2: 

 Mer grønt utenfor Schei Jakobsen/Rema – benker og møteplass 

 Badedam i sentrum – skøytebane om vinteren 

 Boliger for ungdom ved Melhus VGS + på Gimsøyan 

 Overgangsfelt fra skoleområdet over fv/tverrforbindelsen til 
bussholdeplassen (utrygt i dag, ingen går omveg) 

 Avkjørsel fra rundkjøring E6 til Melhustunet – ikke biltrafikk inn i sentrum 
fra Melhustunet (kun g/s) 

 Avkjøring sørover på E6/ramper, ved Brubakken/nord for sentrum 

 Tursti ved Gaula på østsiden - tilrettelagt for rullestoler mv. og med 
fiskeplass(er) 

 Hotell med restaurant på Øra – kurs og konferansesenter- ønsker å få flere 
til Melhus. Fin utsikt til Gaula. 

 P-kjellere i sentrum 
 

Gruppe 2 ønsket å prioritere: Flytte biltrafikken vekk fra miljøgaten - det vil skape 
mer liv i sentrum 
 

boliger/leiligheter for 
ungdom/yngre personer. 
 
 
 
 
Rådmannens kommentar: 
 
Det reguleres torg, det er krav om 
møblering i bestemmelsene. Det er 
satt bestemmelser om at 
sammensetningen av 
boligstørrelser innenfor det enkelte 
felt skal være variert. Det vil gi 
mulighet for mindre, rimeligere 
leiligheter også for ungdom. 
Det er satt rekkefølgekrav om 
sikker kryssing av fv. ved VGS. 
Det er regulert kun for gående og 
syklende under jernbanen, mellom 
Melhustunet og 
skysstasjonen/resten av sentrum. 
Etter drøfting med vegvesenet er 
det ikke regulert avkjørselsrampe 
sørover. Det er for tett mellom 
kryss iht vegnorm. 
Tursti er regulert. Store deler av 
sentrum er regulert med 
sentrumsformål. Det kan bygges 
hotell innenfor det formålet. Det er 



krav om parkering under bakken i 
sentrum.  
 

 
Fokusgruppeintervju 
med grunneiere 
langs Gaula 11.05.17 
 
 
 
 

Det ble gjennomført en gåtur langs Gaula, og gruppearbeid i etterkant. Temaet 
var sti langs Gaula, og eventuelle rasteplasser etc. i tilknytning til sti. 
 
Hovedbudskap fra gruppeintervjuet  

 Bør ikke ha rasteplasser rett ved bebyggelse  

 En rasteplass kan være ved Gimse bru 

 Trenger ikke være mange rasteplasser - kanskje 2. 

 Rasteplasser bør være lett tilgjengelig for kommunen - for rydding etc.  

 Det går tråkk etter folk langs hele Gaula (begge sider) 

 Kan være en opparbeidet sti/rundsløyfe ved Samsonmælen. 

 Sti kan kanskje ligge litt lavere forbi Øran  

 Kanskje kan det være en sti i glassrør under elva? – Laksesafari  

 Gangbru over elva ved Øran  

 Opparbeidet sti kan være fra Gimse bru til Loddbekken, stoppe på 
nordsiden av Loddbekken  

 Det er observert Elvesandjeger ved utløpet til Loddbekken på sørsiden 

 Ønske om bom på landbruksvegen ved Bagøyen - Kanskje P-plass på 
Bagøyen  

 Melhus bør ha en egen stil på benker/bord (møblering ved rasteplasser) – 
Skape en fin helhet. Tenk stil som togskuret på stasjonen. Kan godt være 
steinmøbler som kan stå i 100 år eller solide tremøbler, det bør være 
varige materialer.  

 Gangatkomst ned til sti fra bebyggelsen i sentrum bør være ved Gimse bru.  

 Kan være HCP ved pumpestasjonen (Kuhaugen)  

 Det er bredt på vestsiden, dvs. plass til sti (men noe flomutsatt i hvert fall 

Rådmannens kommentar: 
 
Det er regulert stier langs Gaula 
med bestemmelser tilknyttet, blant 
annet om møblering og 
rasteplasser. Det er stilt krav om lys 
på østsiden, hvor det også skal 
være universell utforming. Det er 
åpnet for gangbru over elva ved 
Øran med en hensynssone med 
krav om detaljregulering. Det er 
regulert en gangbru over til 
skoleområdet.  
 
Det er også regulert stier på Egga 
(Meeggen) som henger sammen 
med sentrum. Det er mulig å få til 
en «folkehelsetrapp» opp fra 
sentrum.  
 



lengst nord i planområdet) 

 En rasteplass kan være nord i planområdet på østsiden ved 
Jaktøyen/Brubakken. 

 Lys langs tursti kan være fint – må velge ut hvor, kan bli dyrt.  
 
Annet: - Kan en ha sti på Egga? En sløyfe/rundløype som henger sammen med 
sentrum? 
 

Arbeidsmøte 
formannskapet 
29.8.17 

Det ble gjennomført gåtur langs Gaula, med gruppearbeid i etterkant. Tema: 
Møteplasser, Tilgjengelighet og Kunst/kultur/estetikk. Formannskapet ble inndelt i 
tre grupper. 
 
 
 
 
 Forslag fra gruppearbeidet: 
 

 Grønt langs sti ved Gaula  

 Lekepark ved Gimse bru  

 Grønt/park ved Gaula som foreslått i konsept 1  

 Grønt inne på Melhustunet, på Coop og mellom Rema – Melhustorget  

 (fortsatt) grønt ved Halsletta – bør være g/s bru over til «campus Melhus»  

 Universelt utformet sti ved Gaula  

 Anemarka – stisystem – sammenheng med sentrum og Gimse  

 Belysning på sti fra Bøndenes - svingen til Gruva  

 Ungdommer kan kanskje være med å utforme Langhus på «campus 
Melhus» området  

 Lena gård – kan omformes med amfi, kunstlåve (kulturhus)  

 P-hus gamle stasjonsområdet. Grønn innfart Melhus  

 
 
 
 
 
 
 
Kommentar fra Rådmannen: 
 
Kommenterte stier og torg/uterom 
samt bru er i hovedsak vist i 
planforslaget.  
Belysning ved snarveg Gruva er et 
tiltak som skal gjennomføres i 
2018. Det er i planen satt krav om 
parkeringsanlegg ved 
skysstasjonen. 
Arealet ved rådhuset kan også 
utnyttes også som kulturhus i 
fremtiden. Det er stilt krav om 
parkering under bakken i 
sentrumsområdene- også ved 



 Dagens rådhus omformes: Torg sammen med nytt rådhus og kulturhus (p-
hus, biler under bakken) Akebakke. 

 Park ved Melhuset 

 Gågate 

 Rundtur med bru(som konsept 1) Bra for småbarnsfamilier. 

 Vanndam/ishockey om vinter i sentrum 

 Parkering ved rådhuset også under bakken. 

 Stor park midt i sentrum. Varm flate. Aktivitetspark, Scene. 

 Samme ved Rådhuset 

 Lenagården som park/kulturarena – sykehjem 

 Park mellom Kuhaugen og Melhustunet 

 Bru til skoleområdet, park ved Gaula (som konsept 1) 

 Høyeggen – stier 

 Delvis gågate i miljøgaten 

 Park ved banken 

 Forbindelse skysstasjonen – skoleområdet (som konsept 1) 

 Universelt utformet sti på østsiden av Gaula – ikke vestsiden 

 «skulpturbrua» (Gimse bru) med restaurant 

 Sti mellom Gruva og skoleområdet 

 Grønt ved Halsletta 

rådhuset - i bestemmelsene, dette 
vil skje når arealene utvikles.                                           
Det er mulighet for vannelementer 
på noen av torg/plassene, for øvrig 
er det lagt til rette for flere 
dammer og mulighet for 
skøytebane på 
Gimsøya. 
Det er regulert park i sentrum ved 
Lenagården, med en fremtidig 
mulighet for et spesielt kulturfokus.  
Det er tilrettelagt for bilfri gågate i 
nord-sør og øst-vest aksene ved 
Melhustorget.  
Det er stilt krav i bestemmelsene 
om universell utforming av regulert 
sti på østsiden av Gaula. 
Ved Halsletta/skoleområdet er det 
krav om detaljregulering, og 
mulighet for at området kan være 
grønt også i fremtiden. 

Fokusgruppeintervju 
med velforeninger 
19.09.17 
 
 
 
 

Det var invitert til fokusgruppeintervju med velforeninger/sameie/veglag innenfor 
planområdet 
 
Hovedbudskapet fra fokusgruppen: 

 Sentrum må ha plass til alle aldersgrupper 

 Høyere «takhøyde» for ungdommen 

 Trafikken må styres ut av sentrum/ingen gjennomkjøringstrafikk 

 Senke hastigheten i Miljøgata til 30 km/t 

 Unngå konflikter mellom bil/gående/syklende 

 
Rådmannens kommentar: 
 
Det er stilt krav om ulike type 
leiligheter i bestemmelsene. Det er 
mulighet for småhus/rekkehus på 
Gimsøyan i tillegg til leiligheter. 
Torg og park er regulert. Gaula 
fremheves ved stier og ny g/s bru. 



 Etablere torg/aktivitetspark med amfi, lekeapparater for barn og kulturliv 

 Beholde tjenestetilbud i flere bygg 

 Ta vare på småhusbebyggelsen i Potten og Strandvegen 

 Fremhev Gaula 

 Bedre estetikken i sentrumsbebyggelsen 

 Etabler en ytre bilring 
 

Det er også mulighet for en 
fremtidig g/s bru ved Øran. Det er 
satt krav om utforming av 
bebyggelse i bestemmelsene. Det 
legges til rette for flere 
kollektivreisende med mindre 
parkering, krav om parkering under 
bakken, samt regulering av g/s 
veger, og sykkelfelt gjennom 
sentrum. Fartsgrenser mv. styres 
ikke gjennom plan. Det kan være 
mulig å kjøre på fremtidig bilbru 
over Gaula i nord. 
 
Det var også invitert til et 
fokusgruppeintervju med 
grunneiere som eier de største 
arealene – dette ble avlyst med 
bakgrunn i få påmeldte.  
 

Næringsverksted, 
den 26.9.17 

Næringslivsaktører i Melhus sentrum ble invitert med på arbeidsmøte med 
formannskapet til et felles Næringsverksted.  
 
Del 1 av dagen ble det holdt innlegg ved: Hans Petter Øien Kvam (NiT avd Melhus, 
Jon Olav Sliper (STFK), Lene Nagelhus (Asplan Viak), Vegard Hagerup (STFK) og 
Gaute Finstad (Medalhusar AS) 
Del 2 av dagen var gruppearbeid (5 grupper).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat av gruppearbeid:  
 
Del 1 - Utfordringer 
Hva er de største utfordringene man møter i praksis knyttet til samarbeid mellom 
det offentlige og det private?( skape et attraktivt sentrum/felles utvikling). 
Flerdelt kommune («mangehodet») 
Realisme økonomisk II 
Ønsker om utnyttelsesgrad (høy) 
Fordeling av kostnader over tid, ikke alt ved første brukstillatelse 
Kommunens rolle som leietaker/grunneier 
Drift privat/offentlig samarbeid I 
Ulike interesser 
Tilgang/tilgjengelighet (parkering) 
Tap - tap uten samarbeid 
Kommunen deltagelse 
Lite forutsigbarhet planer 
Kommunikasjon/dialog 
Fordommer/skepsis til hverandre 
 
Del 2 – Løsninger 
1. Hva er det rimelig at næringslivet/utbyggere er med å samarbeide med 
kommunen om? 
Gjensidig info/dialog om planer (i god tid) 
Parkering (fond) 
Grønnstruktur/møteplass (fond) 
Gang og sykkelveger (fond) 
Samarbeid om å sikre oss statlige midler 
Skape visjoner/målsetninger sammen 
Kapasitet– kjøp av tjenester kommunal forvaltning 
 

Rådmannens kommentar: 
 
 
Det er etablert næringsråd i 
etterkant av møtet. Dette vil være 
med å gjøre dialogen bedre mellom 
kommunen og alle næringsaktører, 
og kanskje skape enda flere felles 
arenaer i fremtiden. 
 
 
Det kan mulig også være behov for 
en sentrumsforening hvor både 
kommune og næringsliv deltar og 
man kan tilrettelegge bedre for 
bruk av sentrum. Dette ligger 
imidlertid utenfor det som en 
områdeplan kan styre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er stilt rekkefølgekrav i planen 
som kan løses gjennom 
utbyggingsavtaler og blant annet 
finansiering gjennom fond i planen. 



 
2. Hvilke av utfordringene forventes det at kommunen/planen skal avklare? 
Kommunen må være bevisst sin rolle 
Avklare infrastruktur 
Fleksible planer 
Kortfattede plandokument, hovedtrekk 
Hold fast på hovedtrekk 
Fleksibelt innenfor formålet næring 
Avklare parkeringsløsninger park/grønt areal, transportmidler– forutsigbarhet 
Identitet – Hva er Melhus? 
 
3. Hvordan kan/vil næringslivet bidra med utover det som omhandles i plan? For 
eks. kunst og kultur i sentrum? 
Alle aktører bidrar til å rydde utenfor sitt 
Nisjebutikker ut mot gateplan 
Priv./off finansieringa v benker/kunst/plante 
Fokus på identitet – lokal mat/bondens marked 
Fine fasader 
Bruk av naturlige elementer 
Driftsfaser/vedlikeholdsavtaler (samarbeid) 
Hurtigladere (el - bil) Samarbeid 
Tid/rom/sted – går ikke å bidra hvis ikke er økonomi i prosjekter 
 
4. Hvordan kan parkeringsbehov i sentrumsområdet løses? 
Parkering under jorda I 
Parkering ved inngang til sentrum I 
Noe bakkeparkering i sentrum, må reduseres 
Positivt med parkering for handel– det er et fortrinn 
Gode gang og sykkelveier 
Parkering i tilknytning til kollektivknutepunkt 

Det legges ved en egen sak om 
forusigbarhet for utbyggere mhp 
kostnader. 
 
 
 
 
Planen er mer fleksibel med tanke 
på ulike formål, mye er regulert til 
sentrumsformål. Det er regulert 
mer bolig enn før, i tillegg til andre 
formål. 
 
 
 
 
Det er ønskelig at både kommune 
og private kan ta eget initiativ til 
forskjellig samarbeid om 
utsmykking mv. etter planvedtak. 
 
 
 
 
 
Det er laget ny parkeringsnorm 
som blir behandlet samtidig med 
planen. 
 
Det er reguelrt mer 



Differensier parkering: pendlerparkering (tog – buss), handelsparkeringa, ansatte 
parkering og langtidsparkering. Behov? I 
Parkeringsordning- Korttidsparkering i sentrum = gratis - langtidsparkering = dyrt 
 
5. Hvilken type forum bør kommunene og næringslivet samhandle gjennom for å 
skape gjensidigtillit, handlingskraft og felles gjennomføringsevne? 
Økonomisk felles forståelse 
Redusere krav/forventninger til hverandre 
Kjennskap til hverandres muligheter/begrensninger 
Skap synergieffekter 
Næringsråd under utarbeidelse må: 
Skape ny næring, gode kommunikasjonslinjer, ha felles visjoner (modige) 
Dialog møter ved næringslivets behov 
Arena medvirkning i plan som i dag 
Dialogmøter også i «fredstid»- fastemøter, et representativt utvalg 
næring/kommune (trenger ikke å være faste medlemmer) 
Felles inspirasjonsturer: politikere, næringsliv og administrasjon 
Frokostmøter 

gang/sykkelareal. 
 
 
 
 
 
 
Diaolgen er etablert gjennom nytt 
næringsråd. 
Froksostmøter mv. i regi av 
næringsforeningen pågår. 
 
 

Gjestebud med 
innvandrere, hos 
voksenopplæringen. 
18.10.17 

Kommunens ansatte var tilhørere, og lyttet og noterte undervegs. Det ble tegnet 
på kart. 
Det ble kort gjennomgått hvorfor kommunen skal lage en ny plan, og gjennom 
gruppesamtaler kom det mange innspill til områdeplanen.  
 
Hovedbudskapet fra de to gruppene: 
Gruppe 1. 

 Ønsker grønn park med aktiviteter for hele familien, mulighet for 
matlaging 

 Markedsplass/torg for å selge bruktvarer, ha matboder 

 Gangveg langs Strandvegen 

 Ønsker plasser for barn, (drar heller til Trondheim) 

Rådmannens kommentar:  
 
 
 
 
 
Det er regulert torg, park ved 
Gaula, lekeområder, stier langs 
Gaula, flere gangveger (blant 
annet i Strandvegen). Det legges 
opp til sentrumsformål med 
muligheter for etablering av for 



 Ønsker plasser for leie hytte o.l langs Elva 

 Melhushallen bør bli større 

 Ønsker busser om kvelden – til kl. 22 eller 23 + søndager 

 Flere restauranter som har åpnet lenger 

 Maks fire etasjes bygninger i sentrum 

 Flere søndagsåpne butikker 

 Flere leger – lang ventetid (større venterom) 

 Turmuligheter 

 Flere butikker/større senter 

 Lite på kvelden når man bor i sentrum 

 Sti og park ved Gaula 

 Ønsker det bygges tettere – mer folk. Meegga/Gimsøya 

 Pynte sentrum med blomster, gjøre sentrum mer fint 

 Ønsker Spa/svømmetilbud/resort 

 Synes det er fint ved Gruva – viktig å ta vare på 

 Ønsker festsal til leie/ til bryllup etc. 
 

Gruppe 2. 

 Ønsker pub litt utenfor sentrum – Meegga nevnt 

 Ønsker det skal være trygt og rolig fortsatt i sentrum 

 Ønsker større bedrifter som kan gi folk jobb i Melhus 

 Ønsker flere boliger mot Trondheim (Brubakken -området nevnt) 

 Bensinstasjon langs E6 

 Turisme, gjøre Melhus attraktivt – Museum, akvarium 

 Gondolbane til Vassfjellet 

 Museum ved Kirka 

 Kunst, restaurant under vann 

 Et sted du kan besøke som ikke koster så mye å besøke nært sentrum; stor 
bygning med bowling, forskjellige spill, fotballspill/ishockeyspill, etc. Åpent 

eksempel forretning/kafe/pub o.l. 
Det er også muligheter for 
etablering av kulturhus, sagasenter 
mv. innenfor de ulike 
planformålene, men dette 
avhenger av midler og konkrete 
initiativ. 
Det er satt krav om 
kunst/vannelementer i byrommene 
gjennom bestemmelsene. 
Åpningstider styres ikke via 
områdeplanen. 
 



fra kl. 16.00 til kl. 23 eller kl. 24 om kvelden. 

 Bygning/museum med utstilling fra forskjellige land, hva slags klær, mat de 
har brukt, eller brukte før (kopier av ting). 

 Større teater 

 Bibliotek med lenger åpningstid, til kl. 20.00 om kvelden 

 Diskotek 
 
 
 
 

 


