
N

Rev ID Endring Dato

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen,
kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten
skriftlig samtykke!

PROSJEK TNR.:

FASE:

PROSJEKT:

SIGN:.TEGN.  DATO:

MÅL:

BY GGHERRE:

T EGNING:

LOK ALISERINGSFIGUR:

T EGN.NR.:

Områdeutvikling
Melhus

MELHUSBANKEN

1336

G.S.
J.K.O.

Regulering

Fra sørøst fugleperspektiv

15.02.2018

Fra sørøst fugleperspektiv
T EGNING: T EGN.NR.:

REV ISJON:

A50-4

A50-4

NY SITUASJON

Bebyggelse:

Bebyggelse rundt ,,nye ,, bankplassen i sør:
I sør utvikles næringsbebyggelse tilliggende
Melhusbankens gamle bygg. Nybygg legges
slik  at den nye bankplassen ut mot
Melhsuvegen blir innrammet av ny og gammel
bebyggelse. Høydene rundt bankplassen er
tilpasset høyden på Melhusbanken. Ny
bebyggelse vil ha fasademateriale i tegl og
glass. Næringsareal fyller 1. etg og 2. etg og
boliger i 3. etg.

Bebyggelse mot Melhusvegen:
Høyder mot Melhsuvegen i varierende høyder
fra 5+ tilbaketrukket 6 etg ned til 4 etg mot
næringspark. Næringsareal ut mot gate i 1.
etg og boliger i øvrige etasjer. Alle boliger har
askomst fra gate og fra P kjeller og er
organisert rundt innvendig trapp og heis.
Løsninger uten svalgang gir god bokvalitet og
alle leiligheter  har lysinnslipp fra to sider og
tilgang til privat balkong. Øvrig uteareal på tak
foran inntrukket øverste etasje og bakkeplan
Bankplassen i sør og grøntareal i nord
Fasademateriale i farget pusssystem, store
glassflater  og tre i rekkverk o.a

Bebyggelse på gml Bankplass:
Her legges adkomst  til P anlegg under
bakkenivå. Her ligger potensiale til å betjene
hele kvartalet om det er ønskelig.
Boligbygg i 7 etasjer med tilbaketrukket 8. etg
danner bebyggelsens vestlige avgrensning. Vi
mener at en markering i dette området med et
bygg som er høyere en øvrig bebyggelse vil
kunne bli en markant bygning som vil ha en
god kvalitet som fjernvirkning fra E 6 og
jernbane samt at den ligge godt forankret inn
mot høydedrag øst for området langs
Melhusvegen.
Bygget er tenkt oppført i massivtre og således
ha et miljøavtrykk som viser veg framover


