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1. Bakgrunn  
 
1.1 Hensikten med planen 
Bakgrunn for forslaget er å utvikle arealer innenfor planområdet til bolig og næringsformål 
med tilhørende parkeringskjeller samt å legge til rette for sikring av grøntområder og 
kulturminner innenfor planområdet. Forslaget til plan skal inngå i som grunnlag for 
utarbeidelse av områdeplan for Melhus sentrum

 

 
1.2 Plankonsulent, forslagsstiller 
Planforslaget er innsendt 2018-02-15 av Bergersen Arkitekter AS som forslagsstiller, på 

vegne av Melhusbanken  
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1.3 Tidligere vedtak i saken 
Forslaget til plan skal inngå i som grunnlag for utarbeidelse av områdeplan for Melhus 
sentrum.  
 
1.4 Planprogram/Krav om konsekvensvurdering. Dersom reguleringsplanen ikke er 
       konsekvensutredningspliktig bør dette kort begrunnes. 
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning. 
 

2. Planstatus og rammebetingelser  
2.1 Overordnede planer (kommuneplaner, fylkeskommunale planer)  
Forslaget til plan skal inngå i som grunnlag for utarbeidelse av ny områdeplan for Melhus 
sentrum og er ikke relatert til tidligere kommune planer. 
 
2.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Forslaget til plan skal inngå i som grunnlag for utarbeidelse av ny områdeplan for Melhus 
sentrum og er ikke relatert til tidligere reguleringsplaner. 
 
2.3 Kart som viser tilgrensende planer og oversikt over status for tilgrensende planer 
Tilliggende områder er i prosess mht innspill til områdeplan som utvikles i regi av Melhus 
kommune. 
 
2.4 Temaplaner 
Støysonekart – se notat fra Multiconsult Norge AS datert 15-02-2018.  
Grunnforhold – se notat fra Multiconsult Norge AS datert 15-02-2018.   
 
2.5 Statlige retningslinjer/rammer/føringer 
Stortingsmelding nr 29 
Statlig planretningslinjer for samordnet bolig,- areal,- og transportplanlegging 
RPR for barn og unges interesser i planlegging. 

2.6 Forholdet til/avvik fra gjeldende planer 
Forslaget til plan skal inngå som grunnlag for utarbeidelse av ny områdeplan for Melhus 
sentrum og er ikke relatert til tidligere kommune planer 
 

3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
3.1 Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet 
Planområdet ligger innenfor areal som begrenses av jernbanen i vest, parken i nord, Melhus-
vegen i vest og Gimsevegen i sør. 
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3.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk 
Bebyggelse og anlegg 
Område 1 (gnr 94, bnr 10, 26 og 138) arealer innenfor eiendommen til Melhusbanken som  
eier et område i Melhus Sentrum på ca 7.000 m2 fordelt på 3 ulike bruksnummer.   
Eksisterende bygningsmasse er i dag tilholdssted for Melhusbanken, Heimdal Eiendomsmeg-
ling og Trønderbladet med ca 60 arbeidsplasser totalt.  
Antall parkeringsplasser (ansatte og besøkende) utgjør i dag 54 stk og er alle plassert på bak-
keplan foran dagens bygningsmasse ut mot Melhusvegen. Mot sørvest ligger grøntområde 
benevnt som Bankplassen. 
 
Område 2 (gnr 91, bnr 2) Arealer innenfor eiendom til Melhus kommune. 
Består av 1 boligbygg for omsorgsboliger benevnt som Kroakvartalet og et bolig og nærings-
bygg benevnt som Lensmannsgården med tilliggende parkerings- og kjøreområder. Noe av 
dagens parkering for nord for Kroakvartalet ligger på eiendommen til Melhusbanken. 
 
Område 3 (gnr 91, bnr 2) Arealer innenfor eiendom til Melhus Kommune  
Nåværende kommunalt grøntområde benevnt som park nord 
 
 
3.3 Stedets karakter; struktur, estetikk/byform, eksisterende bebyggelse 
Slik planområdet framstår i dag i hovedsak med følgende karakteristika: 
Stedets struktur/ byform: 

- Stedet er preget av store parkeringsarealer mellom dagens bebyggelse og 
Melhusvegen i øst. Dagens bebyggelse virket ikke plassert med utgangspunkt i en 
helhetlig plan og struktur for å danne gode byrom for hele kvartalet.  

- Bebyggelse og uterom tilknyttet Melhusbanken er helhetlig planlagt. 
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- I nord ligger et kommunalt eid grøntområde/ park og i søsrvestre del av området ned 
mot Gimsevegen ligger en »formell», utformet plass tilhørende Melhusbanken. 
Begge parkene/ grøntområdene er i dag lite eller aldri brukt. 
 

Eksisterende bebyggelse  
- Melhusbanken: To bankbygg med en «formell» park/ plassdannelse på vestsiden 

mellom bankbyggene og jernbanen. Byggene er i 2 etg med loft og kjeller og har fasa-
der i tegl og er knyttet sammen med felles trappe-og heissjakt. Bygg lengst mot sør er 
oppført i 1928 og ble bygget for å huse Melhusbanken. Bygg i nord ble oppført i 1985 
og ble ført opp som en konsekvens av økt arealbehov for Melhusbanken samt ønske 
om å kunne tilby lokaler til tilknyttede virksomheter. Eksisterende bygningsmasse har 
behov for betydelig oppgraderinger for å kunne komme opp på tidsriktig standard og 
arealutnyttelse. Dette, sett i kombinasjon med eiendommens utviklingspotensial, har 
ført til at Melhusbanken ønsker å se på muligheten for en utvikling av eiendommen. 
En utvikling vil da måtte medføre rivning av bygg lengst mot nord (oppført i 1985). 
Bygg lengst mot sør (oppført i 1928) er av vernemyndigheter foreslått bevart og fore-
slås derfor benyttet til blant annet kantine, konferanse og møterom for næringsdel i 
ny bebyggelse. 

- Kroakvartealet er omsorgsboliger i 2 etasjer og kjeller med fasader i tegl. Dette 
bygget inngår som eksisterende bebyggelse som på det nåværende tidspunkt ikke er 
tatt stilling til når skal bli revet og erstattet med ny bebyggelse. 

- Lensmannsgården er bolig og forretningsbygg i 2 etasjer med kjeller. Dette bygget 
inngår som eksisterende bebyggelse som på det nåværende tidspunkt ikke er tatt 
stilling til når skal bli revet og erstattet med ny bebyggelse. 
 

3.4 Landskap; topografi, landskap, solforhold, lokalklima, estetisk og kulturell verdi 
 
Topografi: 
Tomteområdet er forholdsvis flatt og grenser inntil Melhusvegen i øst. Melhusvege 
ligger inn mot et høydedrag øst for Melhusvegen som stiger østover, og mot vest ut 
mot det store flate landskapsrommet vest for Jernbane og E6. I nordre del av tomta 
ligger et kommunalt grøntområde. I sør ligger tomta med avgrensning mot Gimseve-
gen. 
Terreng faller svakt skrånende fra Kroakvartalet nordvest til sør med avgrensning mot 
Gimsevegen. Melhusvegen har stigning langs tomtearealet mor nord og Jernbanen 
ligger på en forhøyning mot vest med undergang v Gimsevegen. Kvartalet har innkjø-
ring fra Melhusvegen i nord og fra Gimsevegen i sør. Parkeringsareal på bakkenivå 
preger dagens situasjon- både mot Melhusvegen og nord for Kroakvartalet. Dette er 
parkering som i hovedsak er på tomteareal tilhørende Melhusbanken. 
Planområdet har gode solforhold.   

 
3.5 Kulturminner og kulturmiljø 

- Melhusbanken består av to sammenhengende bygg. Bygg lengst mot nord (oppført i 
1985) forutsettes revet.  Bygg lengst mot sør (oppført i 1928) er av vernemyndigheter 
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foreslått bevart og foreslås derfor benyttet til blant annet kantine, konferanse og mø-
terom for næringsdel i ny bebyggelse. 

- Dagens parkområde vest for Melhusbanken er utformet som park i sammenheng 
med bebyggelsen. En relativ formell plan med sirkulære gangpassasjer med mellom-
liggende grøntarealer. Denne parken er i dag lite brukt. 
 

3.6 Naturverdier 
- Ingen spesielle naturverdier er registrert i planområdet.  

 
3.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

- Innenfor planområde er det to parker – en i nord og en i det sørvestlige hjørne som 
er veldig lite i bruk. Park i nord er lite opparbeidet og vedlikeholdt og innbyr ikke til 
bruk. Park i sør som tilhører uterom for banken er heller ikke i bruk da den også er 
lite opparbeidet og ligger ikke slik til at den innbyr til bruk for virksomheten.  

-  
3.8 Landbruk 

- Ikke relevant. 
 

3.9 Trafikkforhold; kjøreadkomst, vegsystem, trafikkmengde, ulykkessituasjon, 
       trafikksikkerhet for myke trafikanter, kollektivtilbud 

- Planområdet har i dag to adkomster – en fra Gimsevegen som betjener 
Melhusbanken og en fra Melhusvegen som i hovedsak betjener Kroakvartalet og 
Lensmannsgården. De to adkomsten er forbundet med kjørearealer internt i 
planområdet. 

 
3.10 Barns interesser 

- Det er ikke registrert barnetråkk i området. 
 

3.11 Sosial infrastruktur; skolekapasitet, barnehagedekning, annet 
- Det er ikke utredet på det nåværende nivå. 

 
3.12 Universell tilgjengelighet 

- Det er ikke foretatt registrering av eksiterende bygg og uteareal mht universell 
utforming. 
 

3.13 Teknisk infrastruktur; vann, avløp, trafo, energiforsyning, alternativ energi, 
fjernvarme 

- Vann og avløp; se eget vedlegg til planbeskrivelsen fra Multiconsult Norge AS datert 
15.02.2018.  

- Trafo og energiforsyning; I lfg netteier Trønderenergi Nett AS står er det plassert en 
trafo i kjelleren til Kroakvartalet som forsyner blant annet dagens bebyggelse innefor 
planområdet. Netteier foreslår å sette inn ny trafo på samme sted og bekrefter at 
denne vil ha kapasitet til å forsyne foreslåtte ny og eksisterende bygningsmasse 
innenfor planområdet Bankkvartalet. Eksisterende høyspentkabel trafo som kommer 
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fra sør og Melhus sentrum kommer i konflikt med ny bebyggelse. Her vil det måtte 
påregnes omlegging / ny høyspentkabel for å tilpasse ny bebyggelse.  

- Alternativ energi, fjernvarme; her henvises det til notat Termisk Energiforsyning fra 
Asplan Viak AS datert 19.12.2017. Nevnte notat er utarbeidet etter bestilling fra 
Melhus Kommune ifb med områdeplan for Melhus Sentrum. Forutsatt at det ikke 
etableres et sentralt felles anlegg vil man vurdere et lokalt anlegg (termisk eller 
tilsvarende) for planområdet for å kunne etablere alternativ energiforsyning.  
 

3.14 Grunnforhold; stabilitetsforhold, ledninger, rasfare 
- Det er ikke registrert spesielle forhold – se vedlagte notat fra Multiconsult Norge AS 

datert 15.02.2018.   
 

3.15 Støyforhold 
- Det er støy fra E6 og Jernbane i vest og Melhusvegen i øst- se vedlagte notat fra 

Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018. 
 

3.16 Luftforurensning 
- Det er ikke utredet spesielt for planområdet.  

 
3.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

- Det er ikke utarbeidet ROS analyse for eksisterende situasjon. 
 
3.18 Næring 

- Dagens bygg benyttes til bankvirksomhet, meglervirksomhet og avisredaksjon. 
 

3.19 Eksisterende analyser og utredninger 
- Ingen registrerte. 

 

4. Beskrivelse av planforslaget 
 
4.1 Planlagt arealbruk, reguleringsformål 

- Bolig, forretning, kontor, fortau og park.  
- Parkeringshus/anlegg under grunnen.  

 
4.2 Bebyggelsens plassering og utforming 

- Bebyggelse rundt «nye»  bankplassen i sør utvikles som næringsbebyggelse tilliggende 
Melhusbankens gamle bygg. Nybygg legges slik at den nye bankplassen ut mot Melhus-
vegen blir innrammet av ny og gammel bebyggelse. Høydene rundt bankplassen er tilpas-
set høyden på Melhusbanken. Næringsareal fyller 1. etg og 2. etg og boliger i 3. etg. 

- Bebyggelse mot Melhusvegen: 
Høyder mot Melhusvegen 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  

- Bebyggelse på gammel Bankplass: 
Her legges adkomst til felles parkeringsanlegg under bakkenivå. Her ligger potensiale til å 
betjene hele kvartalet om det er ønskelig. Boligbygg i 7 etasjer med tilbaketrukket 8. Etg 
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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. 

- For nybygg som evt vil erstatte de to kommunale bygg som inngår i planen er det gitt 
høyder for ny bebyggelse som følger høydene for nybygg langs Melhusvegen. 
 

4.3 Bebyggelsens høyde 
- Bebyggelsens høyde er vist på plankart og varierer fra 3 til 8 etasjer 

 
4.4 Grad av utnytting, inkl sum m2 BRA til de ulike reguleringsformålene  

- Samlet grad av utnytting er foreslått til 140% av planområdet.  
 

4.5 Antall arbeidsplasser/størrelse på næringsareal 
- I en utvikling er det naturlig å tenke en utvidelse av antall arbeidsplasser utover da-

gens samt legge til rette for boliger på resterende del av eiendommen. Konkret er det 
vurdert at antall arbeidsplasser kan øke fra dagens 60 til 100-110 for tomt eid av Mel-
husBanken.  
 

4.6 Antall boliger, leilighetsfordeling 
- Samlet antall boliger vil være ca 80-90. Det er ikke vurdert leilighetssammensetting 

på det nåværende stadiet.  
 

4.7 Bomiljø/bokvalitet 
- Boligene i området vil ha gode utsikt og solforhold. Alle boliger har adkomst fra gate 

og fra parkeringskjeller og er organisert rundt innvendig trapp og heis. Løsninger uten 
svalgang gir god bokvalitet og alle leiligheter har i skisseprosjekt som ligger til grunn 
for planforslaget lysinnslipp fra to sider og tilgang til privat balkong. Øvrig uteareal på 
tak foran inntrukket øverste etasje og bakkeplan mellom bebyggelse mot 
Melhusvegen og park nord og ,»ny bankplass,» sør. 
 

4.8 Parkering, antall p-plasser for bil og sykkel (min/maks), begrunnelse for evt. avvik fra 
       norm, utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

- Kvartelet får fortsatt adkomst fra Melhusvegen i nord og fra Gimsvegen i sør. 
Dagens store parkeringsareal i nord og ut mot Melhusvegen er skjemmende og lite 
framtidsrettet mht miljø og byutvikling. Parkering legges i hovedsak under bakkenivå 
med nedkjøring fra Gimsevegen i sørvest. Parkeringsareal kan gi parkeringsplasser for 
ny bebyggelse og om ønskelig også romme parkeringsplasser for kommunale bygg. 
Areal som tidligere var parkeringsareal mot Melhusvegen bebygges med ny bebyg-
gelse. Parkering på bakkeplan begrenser seg til HC parkering og noe gjesteparkering 
for Melhusbanken 

- Det skal anlegges minimum 0,8 biloppstillingsplass pr. bolig/pr. 70 m2 BRA. For 

Kontor og forretningsformål avsettes minimum 30 biloppstillingsplasser. Det skal 

anlegges minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr bolig.. Det skal anlegges minimum 2 

sykkelparkeringsplasser pr.100 m2 BRA Kontor/forretningsformål 
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4.8 Tilknytning til infrastruktur (vann, avløp, renovasjon, el, fjernvarme med mer) 
- Fremgår av vedlagte fagnotat samt pkt 3.13 over.  

 
4.10 Trafikkløsninger, kjøreadkomst, utforming av veger (bredde og stigningsforhold, avvik 
         fra vegnormalen), krav til samtidig opparbeidelse, varelevering, tilgjengelighet for 
         gående og syklende, felles adkomstveier, eieforhold (offentlig/privat) 

- Trafikkforhold er beskrevet i vedlagte notat fra Multiconsult Norge AS datert 
15.02.2018. 

- Adkomst for personbiler og lastebiler (inkl brannbiler) er vurdert for foreliggende 
planforslag.  Behovet for kjørbar atkomst til og rundt byggverk og oppstillingsplasser 
må avklares nærmere med lokalt brannvesen mht. veiens minste kjørebredde, 
maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk.mv. Krav iht. 
retningslinjene fra Trøndelag brann- og redningstjeneste er angitt i brannteknisk 
notat fra Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018. 
 

4.11 Planlagte offentlige anlegg 
- Omfatter park i nord og fortau langs Melhusvegen og Gimsevegen.  

 
4.12 Miljøoppfølging, miljøtiltak 

- Ingen spesielle forhold 
 

4.13 Universell utforming, krav til UU, hvordan løses universell tilgjengelighet  
- Opparbeidede uteområder skal være universelt utformet. Gang og sykkelveger 

inkludert vertikale gangforbindelser som ramper, trapper og heiser som forbinder 
offentlige trafikkanlegg skal utformes med særlig høy grad av tilgjengelighet for alle 
med vekt på fremkommelighet og orienterbarhet.  
  

4.14 Uteoppholdsareal; privat og felles uteoppholdsareal, lekeplasser, ivaretakelse av 
         eksisterende og evt. ny vegetasjon, offentlige friområder, arealstørrelse, turveier, 
         adkomst og tilgjengelighet, sesongbruk, krav om utomhusplan og 
         rekkefølgebestemmelser 

- Uteoppholdsareal vil være areal på private balkonger, felles takterrasser, uterom på 
tak over næringsareal 1. Etg og arealer på bakkeplan i park nord og sør samt arealer 
mellom bebyggelse i nord og park nord. Felles lekeplasser vil bli opparbeidet ifbm 
uterom på terreng i nord og sør.  

- Det er ikke registrert eksisterende vegetasjon som forutsettes bevart.  
- Offentlig park i nord skal opparbeides til alminnelig bruk. Alle grøntområder og felles 

uterom vil ha tilgang fra offentlige gangveger/ fortau langs Melhusvegen og 
Gimsevegen.  

- Rekkefølgebestemmelser er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene §12: Søknad om 
utbyggingstiltak for boliger kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilstrekkelig 
skolekapasitet. Samtlige offentlige anlegg innenfor planområdet skal være ferdig 
opparbeidet i samsvar med plankart og planbestemmelser og etter plan godkjent av 
kommunen før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor planområdet. 
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Igangsettingstillatelse kan ikke gis før utomhusplan er godkjent av kommunen. 
Ferdigattest kan ikke gis før leke- og oppholdsarealer, fellesareal og gangveier med 
fortau er opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan. Uteoppholdsareal som 
medregnes i uteroms regnskap for den enkelte utbygging, skal være opparbeidet i 
henhold til godkjent utomhusplan, før brukstillatelse gis. Dersom brukstillatelse gis i 
vinterhalvåret, kan kravet om ferdigstillelse av uteoppholdsarealer utsettes til første 
påfølgende vår, for sesongavhengige arbeider. Med søknad om tillatelse til rivning 
skal det foreligge daterte foto av eksteriør og interiør. Dette gjelder nordre del av 
bebyggelse for Melhusbanken som forutsettes revet. 
 

4.15 Landbruksfaglige vurderinger 
- Ikke relevant.  

 
4.16 Kollektivtilbud 

- Planområdet ligger med god og kort tilgjengelig til eksisterende busstopp langs 
Melhusvegen og med god nærhet til Jernbanestasjon i sentrum. 
 

4.17 Kulturminner 
- Melhusbanken består av to sammenhengende bygg. Bygg lengst mot nord (oppført i 

1985) forutsettes revet.  Bygg lengst mot sør (oppført i 1928) er av vernemyndigheter 
foreslått bevart og foreslås derfor benyttet til blant annet kantine, konferanse og mø-
terom for næringsdel i ny bebyggelse. Bygg oppført i 1928 og som skal bevares fore-
slås plassert i antikvarisk verdi klasse C.  

- Dagens parkområde vest for Melhusbanken er utformet som park i sammenheng 
med bebyggelsen. En relativ formell plan med sirkulære gangpassasjer med mellom-
liggende grøntarealer. Denne parken er i dag lite brukt. 

 
4.18 Sosial infrastruktur 

- Ikke foretatt analyser som utreder dette men det vurderes ikke nødvendig med 
spesielle tiltak for å ivareta sosial infrastruktur mellom eksiterende omsorgsboliger 
og ny boligbebyggelse 
 

4.19 Plan for vann- og avløps samt tilknytning til offentlig nett 
- Se vedlagte notat Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018.  

 
4.20 Plan for avfallsløsning 

- Avfallsløsning for boliger skal opparbeides med nedgravde containere for restavfall 

og papp og papir. Teknisk godkjent plan for avfallsløsning skal foreligge før 

Rammetillatelse gis. Plan for avfallsløsning skal godkjennes av kommunen. 

Avfallsløsning for næringsavfall skal løses på egen grunn eller innomhus. 

 

5. Virkninger av planforslaget  
Virkningen av planen og avbøtende tiltak skal beskrives og vurderes i forhold til: 
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5.1 Overordnet plan 
- Områdeplan for Melhus sentrum pågår med prosess samtidig og her vises til 

samrådsmøter med Plankontoret. Ut over dette ingen avbøtende tiltak i forhold til 
avvik fra retningslinjer framkommet.  

 
5.2 Landskap 

- Planforslaget har ingen vesentlig endring av stedlig landskap.  
 
5.3 Stedets karakter 

- Ny bebyggelse vil danne en  naturlig avgrensning mot Melhusvegen hvor det før var 
parkeringsarealer. Parkering flyttes i hovedsak ned i P kjeller 

- Bankbygg som skal bevares får styrket sin karakter ved at den formelle plassen som i 
dag ligger mot vest blir flyttet fram mot hjørne Gimsevegen / Melhusvegen og 
dermed bli mer synlig og dermed brukt 

 
5.4 Byform og estetikk 

- Området får nye bygg som er funksjonelle i forhold til dagens krav til bruk og vil 
danne grunnlag for et helhetlig område med blanding av næring og boligformål men 
med Melhusbanken som områdets «midtpunkt».  

 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø, 

- Melhusbanken blir sikret som kulturmiljø/ kulturminne ved at den gamle 
bankbygningen får tilliggende nye næringsbygg med funksjoner som vanskelig kan 
oppnås i gammelt bankbygg. Sammen med nybygg vil en god funksjonell helhet 
kunne danne en flott ramme rundt en ærverdige Melhusbanken.  

- Bankplassen vil også nå få en ny og mer funksjonell beliggenhet for den helhetlige 
situasjonen.  

 
5.6 Forhold til krav i Naturmangfoldsloven (kap. II); naturverdier, biologisk mangfold, 
       verdifull vegetasjon, viltinteresser, økologiske funksjoner 

- Ingen spesielle forhold registrert.  
 
5.7 Rekreasjonsinteresser/bruk/folkehelse 

- Park i nord og sør styrkes ved at overfalte parkering reduseres betydelig.   
 
5.8 Uteområder 

- Planforslaget legger opp til tre større uteområder: 1. Kommunal park nord, 2. 
Grøntområde mellom byggegrense og park Nord og 3. Den nye bankplass sørøst.  
Dette vil også være uteområder som ikke vi bli berørt av nybygg på de to 
gjenværende kommunale tomtene. Disse to tomtene vil måtte realiseres i sin helhet 
og vil mht skjerming mot støy fra E6 og Jernbane antas å få en sammenhengende 
løsning langs begrensningen mot Jernbanen og således danne et indre gårdsrom 
mellom denne og ny bebyggelse mot Melhusvegen. 
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- Forslagstiller finner det naturlig at Park nord også kan medregnes i helhetlig utomhus 
område da den ligger som en naturlig avgrensning av planområdet mot nord og vil bli 
benyttet av de som flytter inn i ny bebyggelse uten at den privatiseres av den grunn.   

- I tillegg vil boliger mot Melhusvegen få uteområde mellom blokkene og høyere 
bebyggelse i sørvestlige del får uteområde på bakkenivå mellom ny bebyggelse og 
Melhusbanken. 

- Balkonger større enn 10 m2 er medregnet i uteareal og likeledes felles takterrasser.  
- Det henvises for øvrig til vedlagte utomhus regnskap.  

 
5.9 Trafikkforhold, vegforhold, trafikkøkning, kollektivtilbud 

- Dagens innkjøring fra Melhusvegen i ord og innkjøring til banken i sør beholdes og i 
tillegg opprettes ny adkomst fra Gimsevegen ned til felles P kjeller. Innkjøring og 
parkering for Lensmannsgården og Kroakvartalet beholdes men dagens parkering 
nord for Kroakvartalet på bankens eiendom utgår og erstattes med plasser i P kjeller 
eller parkering på bakkeplan mellom Lensmannsgården og ny bebyggelse 

- Planområdet har og tilgjengelighet til kollektivløsninger med busstopp i 
Melhusvegen. Fortau langs Melhusvegen og Gimsevegen sikrer trygg ferdsel for 
fotgjengere fra sør vest i området til Park i nord. 

- Dagens store arealer med overflateparkering erstattes med parkering i P kjeller ..et 
tiltak som gjør at området blir bedre tilrettelagt for uteopphold for beboere og 
kunder i næringspark  

- Trafikkforhold er beskrevet i vedlagte notat fra Multiconsult Norge AS datert 
15.02.2018. 

- Adkomst for personbiler og lastebiler (inkl brannbiler) er vurdert for foreliggende 
planforslag.  Behovet for kjørbar atkomst til og rundt byggverk og oppstillingsplasser 
må avklares nærmere med lokalt brannvesen mht. veiens minste kjørebredde, 
maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og akseltrykk.mv. Krav iht. 
retningslinjene fra Trøndelag brann- og redningstjeneste er angitt i brannteknisk 
notat fra Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018. 
 

5.10 Barns interesser, RPR for barn og planlegging 
- Det er ikke registrert barnetråkk i planområde og det inntrykket som Melhusbanken 

har formidlet er at området i dag er bars nærvær fraværende. Ny plan vil tilrettelegge 
for uteopphold og lekearealer for barn og voksne. 

 
5.11 Sosial infrastruktur, skolekapasitet, barnehagekapasitet, annet 

- Ikke foretatt undersøkelser hva gjelder dette . Forutsetter at dette blir ivaretatt i 
områdeplan 

 
5.12 Universell utforming 

- Universell utforming forutsettes løst iht krav og det er så langt ikke noe som tyder på 
at det vil være vanskelig å etterkomme for ny bebyggelse 

 
5.13 Energibehov, energiforbruk 
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- Ikke foretatt undersøkelser hva gjelder dette . Forutsetter at dette blir ivaretatt i 
områdeplan 

 
5.14 ROS – rasfare, flomfare, vind, støy, luftforurensing, forurensning i grunnen, beredskap 
         og ulykkesrisiko, andre relevante ROS tema, endringer som følge av planen 

- Det er utarbeidet en ROS analyse som viser at det er ingen forhold som her er nevnt 
som krever spesielle tiltak. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser mht evt 
forurenset grunn og flomfare. Her henvises til foreløpig rapport fra Asplan Viak AS 
som heller ikke nevner spesielle forhold for dette emnet.   
 

5.15 Jordressurser/landbruk 
- Ikke relevant 

 
5.16 Teknisk infrastruktur, vann og avløp, trafo, annet 

- Fremgår av vedlagte fagnotat samt pkt 3.13 over.  
 
5.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

- Planforslaget vil bidra til at de målsettinger som kommunen har satt opp som mål for 
utvikling av helhetlig områdeplan blir oppnådd: Flere boliger og næringsarealer i 
sentrum og løsninger som bidrar til å heve kvaliteten i området og samtidig få en 
riktig tomteutnyttelse innenfor planområdet.  
 

5.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
- Nye næringsarealer langs Melhusvegen og Næringsparken ifbm ny bebyggelse ved 

eksisterende bankbygg vil øke kvaliteten og tilgjengeligheten til eksisterende 
bebyggelse og sikre at dagens krav til brukbarhet blir ivaretatt med sambruk av 
bevaringsverdig og ny bebyggelse.  

 
5.19 Interessemotsetninger 

- Det er ikke foretatt samråd med naboer da dette er et innspill til overordnet 
områdeplan.  

 
5.20 Konsekvenser for klima og det ytre miljø (skal alltid beskrives!) 

- Planforslaget vurderes ikke å ha vesentlige endringer for klima og det ytre miljø. Ny 
bebyggelse vil skape endringer i lokale vind og solforhold men det er ikke vurdert slik 
at de krever spesielle avbøtende tiltak på dette nivå.  

 
5.21 Avveiing av virkninger 

- Samlet sett vil planforslaget bidra til at de målsettinger som ligger i de føringer som 
er nevnt i arbeider med områdeplanen blir godt ivaretatt- her nevnt med stikkord: 

o Boliger i sentrum med gode bo- og oppvekstmiljø, godt kollektivtilbud 
og sentrumstilbud og gode muligheter for rekreasjon.  

o Det tilrettelegges for universell utforming ved all planlegging og 
bygging i sentrum.  
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o Det sikres gode arenaer for fysisk aktivitet, både nær naturen og i 
tettbebyggelsen tilpasset forskjellige gruppers funksjonsnivå.  

- Etter forslagstillers oppfatning foreligger det ikke vesentlige ulemper som konsekvens 
av planforslaget som kan ha betydning for videre arbeider med områdeplanen men 
her nevnt: 

o Området er utsatt for støy fra E6 og Jernbane fra vest og fra 
Melhusvegen i øst. Det vil bli prosjektert avbøtende tiltak ifbm dette 
videre i prosessen. Her nevnt at ny bebyggelse på kommunale 
eiendommer vil bli gjennomgående boliger med bebyggelsen lagt som 
støyskjerm mot jernbanen og det indre torget som da framkommer.  

o Eiendommene øst for Melhusvegen vil få endrede utsikts og solforhold 
som konsekvens av utviklingen av kvartalet. Det vises her til vedlagte 
sol/ skyggediagram.  

 
 
Vedlegg  
 
Tegninger og illustrasjonsmateriale fra Bergersen Arkitekter AS datert 15.02.2018 

Notat geoteknisk vurderinger fra Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018.  

Notat trafikk fra Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018 

Notat støy samferdsel fra Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018.  

Notat brannteknisk fra Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018.  

Notat vann og avløp fra Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018.  

Overordnet vann og avløpsplan fra Multiconsult Norge AS datert 15.02.2018.  

 
 
 


