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1. Bakgrunn 
Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS har inngått avtale om kjøp, felles utvikling 
og utbygging av eiendommene for og rundt Melhustorget. Dagens bebyggelse på Melhustorget er 
slitent og lite hensiktsmessig, og bebyggelsen er lukket mot omgivelsene. Vi har som ambisjon å 
utvikle hele kvartalet til et attraktivt og fint sentrumspreget område. Dagens bebyggelse rives for å gi 
plass til nye, hensiktsmessige og utadvendte næringsarealer (forretning/servering) på gateplan, og en 
høy andel boliger over dette. Slik vi ser det, vil et slikt prosjekt med nye næringsarealer, flere 
arbeidsplasser og boliger, bidra til å styrke Melhus sentrum og til å oppfylle kommunens visjon for 
området som «et urbant og miljøvennlig sted ved Gaulas bredd, preget av kunst, kultur og folkeliv.» 
Kombinasjonen gir flere mennesker i sentrum og mer liv gjennom hele døgnet, og flere som kan 
bruke de ulike tilbudene i sentrum uten bruk av bil.  
 
Foreliggende planmateriale er et innspill til områdeplanen som utarbeides av Melhus kommune. Vi 
har med dette utarbeidet detaljerte planer for våre eiendommer og gjennomført nødvendige 
utredninger og analyser, slik at det ikke vil være nødvendig med påfølgende detaljregulering etter 
vedtatt områdeplan.  
 
Innspillet til planområdet er utarbeidet av Per Knudsen Arkitektkontor AS og AMB Arkitekter AS i 
fellesskap for Melhustorget/Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS.  
 

2. Planområdet, eksisterende forhold 
2.1 Beliggenhet og avgrensning 
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Det aktuelle området ligger sentralt i Melhus sentrum, og omfatter følgende eiendommer:  

Gnr/bnr Areal Gjeldende regulering 
planid 2006010, vedtatt 2006 

Dagens arealbruk 

94/127 1.291 m2 O3, parkering, deretter park, så 
kulturhus 

Parkering 

94/1/5 8.649 m2 B/K/F7 Melhustorget kjøpesenter og 
parkering 

94/177 6.247 m2 OGS1 og B/K/F Parkering 

94/174 4.153 m2 B/K/F9 Parkering 

94/162 2.897 m2 B/K/F8 Parkering 

94/178 896 m2 FP3, parkering/parkeringshus Bruktbilsalg 

94/179 714 m2 FP3, parkering/parkeringshus Bruktbilsalg 

 
Gnr/bnr 94/177 er eid av Melhus kommune, mens for øvrige eiendommer er Lilly Stendahl Resell 
rettighetshaver til eiendomsrett og Melhus Kjøpesenter AS er rettighetshaver til festerett. Melhus 
Kjøpesenter AS eies av Romario Invest AS.  
 

Gjeldende regulering 

 

Arealet inngår i reguleringsplan 
Melhus sentrum øst, planid 
2006010, vedtatt 05.09.2006.  
 
Arealet er i hovedsak vist som 
kombinert formål; 
bolig/forretning/kontor med en 
mindre plassdannelse mellom 
gang- og sykkelvegene. Eiendom 
94/127 er vist som offentlig 
formål.  

Utsnitt av gjeldende regulering 
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2.2 Dagens situasjon 

 
Eiendom 94/1/5 er bebygd med Melhustorget kjøpesenter, øvrige eiendommer er ubebygd. 
Planområdet preges av overflateparkering på store, åpne asfaltflater med uoversiktlig trafikk- og 
kjøremønster. Det er oppmerket ca 400 parkeringsplasser totalt. Parkeringsområdene har innkjøring 
fra Lenavegen, Rådhusvegen og Per Bortens veg. Det er noe grønt i randsonene.  
 
Kjøpesenteret har en lukket og innadvendt karakter med kun 2 innganger. Handelen er fordelt på 3 
plan; kjeller, 1 etasje og 2 etasje. Samlet bruksareal er ca 9.677 m2, hvorav handelsareal utgjør ca 
7.435 m2. Varelevering og avfallshåndtering er fra Lenavegen.  
 
Området ligger langs Melhusvegen som er hovedtrafikkåre gjennom Melhus sentrum, og ligger 
mindre enn 200m fra kollektivknutepunktet Melhus skysstasjon.  
 
Arealet er rimelig flatt og ligger på ca kote +18. Området har ingen verdi for vilt eller aktuelle 
naturverdier. Arealet har heller ingen verdi som rekreasjonsområde, hvis en ser bort fra shopping 
som fritidssyssel. Arealet brukes heller ikke av barn og unge.  
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune som kulturminnemyndighet har meldt at de anser at der er liten risiko 
for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete kulturminner i angjeldende områder, ettersom 
de for en stor del er opparbeidet og nyttet til ulike formål i moderne tid. De minner likevel om den 
generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.  
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3. Beskrivelse av planforslaget 
3.1 Hovedgrep 

 
Prinsippskisse av de ulike planene 

Målet med prosjektet er å bidra til utvikling 
av Melhus sentrum til et attraktivt bysentrum 
med en egenart der bilene har veket plass for 
et aktivt folkeliv. Dette gjøres ved å erstatte 
dagens innadvendte kjøpesenter med nye, 
utadvendte handelsarealer på gateplan, noe 
som vil øke attraktiviteten til Melhus sentrum 
som handelsområde. Utadvendte fasader 
bidrar til stimulerende fellesrom i form av 
fotgjengerstrøk, oppholdsarealer og ikke 
minst det nye torget, et naturlig 
samlingspunkt i Melhus sentrum. Over 
forretningsetasjen etableres det boliger i 3-5 
etasjer med store, solfylte uterom mellom 
lamellene. 
 
Kombinasjonen attraktive handelsarealer og 
boliger gir økonomisk grunnlag for å flytte 
størstedelen av bilparkeringen, som fortsatt 
vil være viktig for et levedyktig sentrum, ned i 
parkeringskjeller.  

 
Det trapesformede Torget åpner seg mot Melhusvegen og gir god kontakt mellom plassen og gata. 
Retningen gjør også at plassen blir solfylt størstedelen av dagen. Fra Torget og fra gatetunet 
etableres det trappeanlegg som leder opp til takhagen der et større område er allment tilgjengelig, 
og skal opparbeides slik at det er inviterende i bruk for både aktivitet og opphold  
 
Mer attraktive handelsarealer, økt handelstilbud, trivelige områder på bakkeplan tilrettelagt for 
fotgjengere og flere boliger i sentrum vil bidra til å styrke Melhus sentrum som et mer attraktivt 
sentrum og bygge opp under kommunens visjon for området.  
 

 
Illustrasjon sett fra vest, med Melhusvegen i forgrunnen og Buen i bakgrunnen 
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3.2 Planlagt arealbruk, reguleringsformål 

 

Vår del av planforslaget viser 
følgende reguleringsformål:  
 
Bebyggelse og anlegg:  

 Sentrumsformål (SF) 

 Boligbebyggelse (B) 

 Renovasjonsanlegg (RA) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur:  

 Kjøreveg (KV) 

 Fortau (FT) 

 Torg (TG) 

 Gatetun (GT) 
 
Bestemmelsesområder: 

 #1-#2 Gangpassasjer 

 #3-#4 Trappeanlegg 
 

 

3.3 Bebyggelse og anlegg, sentrumsformål (SF1-4) 
Grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyde 
Arealer regulert til sentrumsformål SF1-4 kan nyttes til forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, 
kontor, samt bevertning. Det er i bestemmelsene angitt at arealet ikke kan nyttes til hotell. Innen 
formålet inngår også nødvendig grøntareal til boligene samt parkering til bebyggelsen.  
 
Innenfor formålene SF1-4 kan det i sum bygges ut inntil 45.700 m2 BRA med en fordeling på ca 
15.000 m2 BRA næring og ca 28.000 m2 BRA boliger. Øvrig areal er kjøreareal og parkering på 
bakkeplan under boligbebyggelsen (SF1 og SF4). Areal helt under terreng (parkeringskjelleren), areal 
nyttet til overdekket sykkelparkering, tenkte plan og klimatisert areal i gangpassasjene/gatetunet 
o_GT1 bestemmelsesområde #1 og #2 skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 
Dagens Melhustorget har ca 9.700 m2 BRA næringsareal, så økningen næringsareal er på ca 5.000 m2 
BRA brutto. Imidlertid vil noe av dette arealet benyttes til varemottakene og avfallsstasjonene, 
funksjoner som i dag er utendørs og som nå skal integreres i bebyggelsen.  
 
Plassering av bebyggelsen og maksimal byggehøyde er vist med byggegrenser på plankartet. Det 
tillates i tillegg utkragende balkonger, nødvendige tekniske installasjoner på tak, samt rekkverk og 
mindre konstruksjoner for møblering på takhager og takterrasser.  
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Utforming av næringsarealene på SF1-4 

Illustrasjonsplan for gateplan 
 
Dagens innadvendte kjøpesenter og store parkeringsplasser erstattes av nye, utadvendte og mer 
hensiktsmessige næringsarealer på gateplan, noe som vil øke attraktiviteten til Melhus sentrum som 
handelsområde. De nye næringsarealene er henvendt ut mot en gjennomgående gangakse/gatetun 
fra Rådhusvegen til Per Bortens veg, o_GT1, og mot det nye torget o_TG som dannes mot 
Melhusvegen. Det er flere innganger, både til senteret og direkte inn til forretninger og spisesteder. 
Det er også en passasje fra det nye torget til Lenavegen. Denne samt passasjen fra Torget mot Per 
Bortens veg er glassoverdekket og skal være åpen for allmen ferdsel i butikkenes åpningstid.  
 
Næringsarealene skal etableres på gateplan. Det tillates også at det etableres mezzaniner med 
supplerende arealer inne i bebyggelsen, samt at i bebyggelse mot torget (o_TG) og mot 
bestemmelsesområde #3 og #4 (trappeanleggene) kan 2. etasje nyttes til næringsvirksomhet. 
Arealene skal henvende seg ut mot de sentrale gangaksene/ gatetunene (o_GT1), torget (o_TG) og 
Melhusvegen.  
 
Det tillates etablert noe bakkeparkering under boligbebyggelsen både ved Rådhusvegen og ved Per 
Bortens veg, i tillegg til parkeringskjelleren.  
 
Varemottak skal være integrert i bebyggelsen mot Lenavegen. Returpunkt for næringsavfall etableres 
i forbindelse med varemottakene.  
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Utforming av boligbebyggelsen på SF1-4 

 
Illustrasjonsplan boligetasjene med takhagen 
 
Det etableres boliger over handelsarealene. Bebyggelsen er delt i 9 volumer, og for å skape variasjon 
i bebyggelsen varierer de i høyde fra 3 til 5 boligetasjer, med et snitt på knapt 4 boligetasjer. 
Lamellene er organisert slik at det dannes større og mindre rom mellom dem. Lamellene er trukket 
ut mot fasaden på næringsarealene, slik at boligfasaden kan komme ned til gateplan og ikke ligge 
inntrukket på et opphøyd dekke. En romslig og solfylt takhage opparbeides oppå handelsarealene, og 
det er felles takterrasser på noen av takene. Boligene er optimalt vendt mot sørvest, og får gode 
solforhold både på fasader, private balkonger og på felles uterom. Regulert volum vil gi ca 250 
boliger med varierende leilighetsstørrelse.  
 

 
Lenavegen, ny situasjon med boliginnganger 

Boligene som etableres over næringsarealene 
har tydelige innganger fra gateplan, og langs 
Lenavegen skal det etableres små forplasser i 
forbindelse med disse, slik at gata får mer 
karakter av boliggate.  
 
Fra takhagen skal det etableres trapper ned 
til Torget o_TG (bestemmelsesområde 4), 
gatetunet o_GT (bestemmelsesområde #3) 
og til Lenavegen ved inngangen til 
gangpassasjen. Trappeanlegget ved gatetunet 
(bestemmelsesområde #3) skal også ha heis.  
 

 
For boligene er renovasjonsløsning nedgravde containere i 3 stasjoner f_RA1-3; hhv i Rådhusvegen, 
Lenavegen og Per Bortens veg. Anleggene er felles for alle boligene på SF1-4 og B1. 
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3.4 Bebyggelse og anlegg, Boligformål (B1) 
Grad av utnytting, antall boenheter, boligsammensetning 

 
Bakkeplan med parkering integrert 
i bebyggelsen 

 
Boligetasje 

 
På sørsida av Per Bortens veg, ved bedehuset og Energiparken, etableres et rent boligprosjekt, felt 
B1. Området tillates utbygd med maksimalt 3.600 m2 BRA. Dette inkluderer parkering på bakkeplan 
under boligbebyggelsen/takhagen.  
 
Plassering av bebyggelsen og maksimal byggehøyde er vist på plankartet, med to lameller langs hhv 
Melhusvegen og videreføringen av gatetunet o_GT2. Lamellen langs Melhusvegen har 2 boligetasjer 
oppå parkeringsplanet, og lamellen langs gatetunet o_GT2 har 4 boligetasjer oppå parkeringsplanet. 
Bebyggelsen vil gi rom for ca 25 boliger.  
 
Bebyggelsen er orientert mot sørvest og vil få gode solforhold. Adkomst til boligene vil være på 
gateplan til trapp og heis fra hhv fortauet langs Per Bortens veg og fra gatetunet o_GT2. Mellom den 
nye bebyggelsen og bedehuset videreføres den sentrale gangaksen/gatetunet o_GT2 fra Per Bortens 
veg til gjennomgangen i Energiparken.  
 

3.5 Torget (o_TG) med bestemmelsesområder #3 og #4 

 

Det nye Torget o_TG kan bli hjertet i 
Melhus sentrum, og samle folk til både 
hverdags og på arrangementer. Torget er 
på 1,9 daa ekskl andel av gatetun o_GT1 
og fortau/buffersone langs Melhusvegen. 
Det er stort nok til å romme 2-3.000 
mennesker ved de store anledninger, og 
lite nok til å være intimt alle de andre 
dagene. 
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Hverdagstorget 

 
Festtorget, her vist med 1000 mennesker 

 
Torgets form følger ikke dagens eiendomsgrenser, men er gitt en trapesformet avgrensning. Med 
dette oppnår man at torget åpner seg mot Melhusvegen, og det blir god kontakt mellom plassen og 
gata. Torget blir i tillegg langt mer solfylt, da hele torget er solfylt allerede ved 12-tida (kl 13 ved 
sommertid). I tillegg blir det en lang, solfylt fasade for interaksjon mellom forretninger/spisesteder 
og plassen. I bebyggelsen rundt Torget og gatetunene tillates det at næringsarealene trekkes opp i 2 
etasje. Det tillates også at deler av Torget kan nyttes til uteservering etc i forbindelse med 
spisestedene, og det tillates at det oppføres nødvendige konstruksjoner for dette, samt paviljonger, 
kiosker og på plassen for øvrig.  
 
Det etableres trappeanlegg fra både Torget (bestemmelsesområde #4) og fra gatetunet opp til 
takhagen ved boligene (bestemmelsesområde #3). Trappeanleggene vil fungere som sitte- og 
oppholdssoner, og kan være et enkelt amfi ved arrangementer på Torget. Trappeanlegget i nord som 
også har heis, leder opp til en del av takhagen som er allment tilgjengelig (bestemmelsesområde #3).  
 
Reguleringsbestemmelsene angir at Torget o_TG skal opparbeides som et attraktivt oppholdsareal 
med høy kvalitet i utforming, detaljering og materialbruk. Arealet skal tilrettelegges for både aktivitet 
og opphold for alle brukergrupper.  
 

3.6 Gatetun (o_GT1-2) med bestemmelsesområder #1 og #2 
De sentrale fotgjengeraksene som etableres gjennom området er vist som gatetun o_GT på plankartet. 
Gatetun o_GT1 går fra Rådhusgata til Per Bortens veg og fra Torget o_TG til Lenavegen. Gatetunet er 
primært for myke trafikanter, men det tillates også at deler av arealet benyttes til handel/uteservering, 
dersom det ikke er til hinder for allmen ferdsel eller utrykningskjøretøy. I nord skal gatetunet også gi 
kjøreadkomst til parkeringsarealene på bakkeplan under bebyggelsen på SF4, og til all trafikk til 
eiendom gnr/bnr 94/165 Melhuset.  
 
Gatetun o_GT1 har 2 bestemmelsesområder; #1 og #2. Dette er klimatiserte soner der deler av 
bredden kan benyttes av tilstøtende næringsareal, men ikke slik at det er til hinder for almen ferdsel. 
Passasjene tillates overdekket dersom minimum 50% er glasstak, og det tillates at de er stengt utenom 
butikkenes åpningstid.  
 
Gatetun o_GT2 er en videreføring av gangaksen/gatetunet o_GT1 fra Per Bortens veg til 
gjennomgangen i Energiparken, gnr/bnr 92/31.  
 



11 

3.7 Parkering 

 
Illustrasjonsplan parkeringskjeller 
 
Kombinasjonen attraktive handelsareal og boliger gir økonomisk grunnlag for å flytte størstedelen av 
bilparkeringen, som fortsatt vil være viktig for et levedyktig sentrum, fra bakkeplan og ned i 
parkeringskjeller. Dette er et viktig trekk for å kunne endre Melhus sentrum.  
 
Det tillates etablering av parkeringskjeller i inntil 2 etasjer under alt areal regulert til sentrumsformål 
SF1-4, gatetunet o_GT1 og torget o_TG. Parkeringskjelleren vil også inneholde tekniske rom, en andel 
av sykkelparkeringen samt boder for boligbebyggelsen. Innkjøring skal være fra hhv Rådhusvegen og 
Per Bortens veg, og avlaster således Lenavegen vesentlig fra trafikk. Det er også noen p-plasser på 
bakkeplan på SF1 og SF4, under boligbebyggelsen, for de som ikke er komfortabel med innkjøring i p-
kjeller og andre besøkende utenom butikkenes åpningstid.  
 
Parkeringsdekning for bil foreslås å være 0,7-1,0 plass pr leilighet for beboerne og 0,2 plass pr 
leilighet for besøkende. Dette er i henhold til forslag til norm for områdeplanen. For næringsareal 
ønskes parkeringsdekninga økt, slik at det tillates inntil 2,0 plasser pr 100 m2 for handel/serviceareal.  
 
Handelsanalysen som er utarbeidet i forbindelse med områdeplanen, viser at Melhus kommune har 
lavere omsetning innen varehandel enn det befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Dette betyr at 
befolkningen reiser ut av kommunen for å foreta sine innkjøp, og det er nærliggende å peke på 
Trondheim generelt og Tiller/City Syd spesielt. Dersom handelslekkasjen til Trondheim skal bremses, 
må det utvikles et attraktivt handelstilbud i Melhus sentrum. Dette handler dels om tilbudet av 
butikker, service og tjenester, dels om bymiljø og trivsel, men også i stor grad om tilgjengelighet. 
Med en lav befolkningstetthet, begrenset kollektivtilbud og stor avstand til handelsarealer, vil mange 
fortsatt måtte bruke bil fra boligområdene rundt Melhus sentrum. Det må da være lett og attraktivt å 
bruke handelsarealene og andre sentrumsfunksjoner i Melhus sentrum, framfor å kjøre videre til 
Trondheim. Tilstrekkelig parkeringsdekning er et vesentlig element i dette. En av grunnene til at 
Melhus sentrum tross alt er så sterkt som det er, kommer av at man har rikelig med parkering. De 
mange plassene med overflateparkering er ikke arealeffektive, pene eller ønskelige, men det er helt 
klart et behov. Med utviklingen av Melhustorget vil det meste av overflateparkeringen flyttes under 
bakken, og selv med en parkeringsdekning på 2,0 p-plasser pr 100 m2 for handel/service så vil 
parkeringsdekningen pr m2 næringsareal bli vesentlig redusert (det er ca 4 plasser pr 100 m2 i dag). 
Det er derfor vesentlig at ikke parkeringen underdimensjoneres, for dette vil kunne svekke både 
nærings- og sentrumsfunksjoner for øvrig. Også i et miljøperspektiv er det ønskelig at befolkningen i 
Melhus stopper i Melhus sentrum for å gjøre sine ærend, framfor å kjøre lenger, inn til Trondheim.  
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Totalt 5% av p-plassene skal tilrettelegges for forflytningshemmede. Plassene skal være nær 
innganger og heis. Totalt 6% av parkeringsplassene skal tilby lademulighet for ladbare biler.  
 
Parkeringsdekning for sykkel foreslås i henhold til parkeringsnormen, med 2,0 plasser pr leilighet og 
2,0 plasser pr 100 m2 for handel/serviceareal. Det tillates at sykkelplasser for næringsarealene også 
kan etableres på torget (o_TG) og i gatetunene (o_GT1). Halvparten av sykkelplassene skal være 
under tak. Sykkelplassene som skal benyttes av kunder, må være lett tilgjengelig, og nær den 
inngangen kunden skal inn. Kundeplasser og plasser for besøkende til boligene må derfor spres rundt 
hele anlegget.  
 

3.8 Uterom for boligbebyggelsen 
Totalt areal for uterom for boliger skal være 40m2 pr boenhet. Minst halvparten av dette skal være 
samlet i fellesanlegg, og det tillates etablert på tak. Takhagene skal opparbeides med høy kvalitet og 
slik at det er tilrettelagt for både barn og voksne, og for både aktivitet og opphold. Deler av taket på 
næringsarealet skal ha tilstrekkelig jordoverdekning for å kunne beplantes med større vegetasjon. 
 
På SF1-4 kan uterom etableres på taket av næringsarealene, på takterrasser og private balkonger. 
Areal som er merket som bestemmelsesområde #3, og som skal være allment tilgjengelig, kan likevel 
regnes med i uteromsregnskapet for boligene. Uterom som etableres på SF1-4 er felles for alle 
boligene på SF1-4.  
 
Boligbebyggelsen oppå næringsarealene er organisert slik at det dannes store, solfylte uterom. Det er 
til sammen ca 6.000m2 på takhagen oppå næringsarealene. Det påregnes i tillegg ca 2.500 m2 
private uterom, på balkonger og terrasser, i tillegg til mulighet for vel 3.500m2 på takterrasser. 
Uteromskravet for 250 boliger vil være totalt 10.000m2, og dekkes med god margin. Takterrassene 
kan fordeles slik at det kan etableres noe for hvert bygg.  
 
På boligfeltet B1 ved Per Bortens veg, tillates uterom etablert oppå parkeringsplanet. Her dannes et 
felles uterom på ca 375m2 mellom lamellene. Arealet har gode solforhold i sommerhalvåret, noe 
skygge fra Energiparken i vinterhalvåret. Det påregnes i tillegg ca 300m2 private terrasser og 
balkonger, i tillegg til mulighet for ca 350m2 felles uterom på taket av den bakre lamellen. Dette 
dekker opp uteromskravet for felt B1.  
 

        
Inspirasjonsbilder fra gode uterom på tak; fra hhv Trondheim og Oslo 
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3.9 Trafikkstøy 

 
Utsnitt fra støykart for SF1-4 i støyfaglig utredning. Høyeste støynivå på fasade uavhengig av etasje. 
Lden.  
 
Det er gjennomført en støyfaglig vurdering for den nye boligbebyggelsen. Det er i henhold til tellinger 
gjennomført av Melhus kommune, lagt til grunn en ÅDT i dag på 4500 i Melhusvegen, framskrevet til 
5575 i 2033. Den viser at fasadene ut mot Melhusvegen og delvis på nedre boligetasjene mot 
Lenavegen ligger i gul støysone. Leilighetene her må derfor være gjennomgående, slik at de har en 
stille side mot takhagen. Takhagen skjermes fra støy uten ekstra støyskjermende tiltak. Området er 
ikke utsatt for støy fra jernbanen.  
 

 

Boligene langs 
Melhusvegen og mot 
Per Bortens veg har 
fasade i gul støysone 
og vil bli noe 
støyutsatt. Disse må 
være gjennomgående, 
slik at boligene har 
stille side mot 
takhagen mellom 
lamellene.  
 
 

Utsnitt fra støyfaglig utredning for felt B1. Støynivå på fasade. Lden.  
 
Deler av takhagen mellom lamellene ligger i gul støysone. For areal som skal regnes med i 
uteromsregnskapet, må det vurderes om det må gjøres lokale tiltak, for eksempel skjerming gjennom 
tett rekkverk.  
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4. Virkninger av planforslaget 
4.1 Stedsutvikling 
Virkningen av prosjektet i forhold til det visuelle gatemiljø i Melhus sentrum er åpenbar. I dagens 
situasjoner kvartalene stort sett ubebygde, åpne flater som benyttes til parkering. Ingen steder er 
inviterende for fotgjengere eller for opphold. Dagens Melhustorget er et innadvendt kjøpesenter 
med lukkede fasader og få innganger. Den nye bebyggelsen vil være utadvendt mot gatetun o_GT1, 
Torget o_TG og Melhusvegen. Det blir tilrettelagt for myke trafikanter og for å bevege seg til fots. Det 
blir et trivelig gatemiljø å bevege seg i, med veldefinerte rom, gater og plasser. Parkeringsplassene vil 
ikke lenger være det som dominerer sentrum visuelt. Prosjektet vil forhåpentligvis ha virkning i 
forhold til stedsutvikling og styrking av Melhus sentrum. Næringsarealene øker med 40-50%, noe 
som gir økt tilbud. Det etableres ca 250 boliger som vil kunne bruke sentrums tilbud uten bruk av bil. 
Dette vil gi et sentrum med mer liv utenom åpnings- og kontortider. 
 

Dagens situasjon sett fra vest 
 

 
Ny situasjon sett fra vest 
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Dagens situasjon mot Lenavegen 
 

 
Ny situasjon mot Lenavegen 
 

 
En deilig sommerdag på Torget 

Men et trivelig sentrumsområde og godt 
butikktilbud er ikke alene nok til å bremse 
handelslekkasjen til Trondheim og City 
Syd/Tiller. God tilgjengelighet og 
tilfredsstillende parkeringsdekning må til om 
folk skal stoppe på Melhus i stedet for å kjøre 
videre til Trondheim. Det er derfor viktig at 
det settes for strenge begrensninger på 
muligheten til å etablere god 
parkeringsdekning når den nå legges under 
bakken.  
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4.2 Solforhold for omkringliggende bebyggelse 

 
21. mars kl 12.00 

 
22.april kl 15.00 

 
23. juni kl 18.00 

 
Det er gjort sol-/skyggestudier for datoene 21. mars, 22. april, 22. mai og 23. juni for flere klokkeslett. 
Disse viser gjennomgående gode solforhold for Buen i sommerhalvåret. I vinterhalvåret når sola står 
lavt, vil solforholdene være uendret på formiddagen, men redusert på ettermiddagen. I 
sommerhalvåret vil det være uendrede solforhold fram til tidlig ettermiddag, og fortsatt gode 
solforhold i Buens uterom utover ettermiddagen, men redusert utover kvelden. Den nye 
boligbebyggelsen mot Lenavegen er modellert blant annet med tanke på solforholdene i Buens 
uterom, med særlig vekt på sommerhalvåret når uteopphold er mest aktuelt.  
 
Den nye bebyggelsen kaster noe skygge på parkeringsplassene ved Rådhuset, men dette vurderes å 
ha mindre konsekvens. På grunn av himmelretningen blir Melhuset på gnr/bnr 94/165 lite berørt, 
bortsett fra den tidlige morgensolen.  
 
Bebyggelsen på felt B1 kaster skygge på bedehuset på eiendom gnr/bnr 94/136, men den ubebygde 
delen av tomta brukes ikke til uteoppholdsareal.  
 
Bebyggelsen på andre sida av Melhusvegen vil kaste noe skygge inn på Torget på ettermiddagen i 
vinterhalvåret, men midtsommer når ikke slagskyggen over Melhusvegen.  
 

4.3 Trafikkforhold 

 
Dagens trafikksituasjon     Framtidig trafikksituasjon 
 
Området rundt Melhustorget preges i dag av store, åpne parkeringsflater. Adkomsten til 
parkeringsplassene er fra Lenavegen, Rådhusvegen og Per Bortens veg. Det er ingen definerte arealer 
for fotgjengere mellom områdene, og det synes naturlig å ta bilen når man beveger seg fra ett 
område til et annet.  
 
Med utbyggingen av det nye Melhustorget erstattes de åpne parkeringsplassene med 
parkeringskjeller. Lenavegen avlastes for trafikk, da adkomst til parkering er styrt fra hhv 



17 

Rådhusvegen og Per Bortens veg. Det etableres tydelig definerte gateløp for fotgjengere og Torget 
som et sentralt og inviterende rom. Det tilrettelegges for god sykkelparkering, både for ansatte, 
kunder, beboere og gjester.  
 

4.4 Grunnforhold 
Innenfor og i nærheten av planområdet er det tidligere utført grunnundersøkelser og geotekniske 
vurderinger blant annet i forbindelse med bygging av eksisterende Melhustorget, Melhuset og 
Energiparken. I områder som ikke er bebygd er det nå utført 6 totalsonderinger, tatt opp en 
prøveserie og installert en poretrykksmåler. 
 
Det er foretatt geotekniske vurderinger i forhold til planlagt utbygging hovedsakelig relatert til 
bebyggbarhet, skredfare og stabilitet, fundamentering/setninger og etablering av byggegroper. 
Løsmassene varierer noe i lagdeling og beskaffenhet innenfor planområdet. Generelt er det et 
topplag av matjord/fyllmasser/pukk/silt med registrert mektighet inntil 2 meter. I midtre del av 
planområdet er det derunder sand og grus ned til 4 til 6 meter under terreng. Under sand- og 
grusmassene er det lagdelt fast siltig leire. I nordvestre og sørøstre del av planområdet er det under 
topplaget rasmasser av leire med sand-, silt- og gruslag ned til omtrent 6 til 8 meter under terreng. I 
rasmassene er det registrert enkelte lag med humusholdig innhold. Derunder er det et lag med 
sand/grus med en mektighet på 3-4 m. Under dette antas silt/leire med enkelte sandlag til stor 
dybde. Grunnvannstanden er målt dypt under terreng, men det kan forventes hengende 
grunnvannsspeil i overliggende løsmasser i enkelte områder. 
 
Byggene tilrås fundamentert på hel bunnplate med økt tykkelse av bunnplata under søyler samt heis- 
og trappesjakt. Midlertidige graveskråninger ned til fundamentnivå tilrås etablert med helning 1:1,5. 
Geoteknisk rådgiver har vurdert planen bebyggbar og skredsikker iht aktuelle lover og forskrifter. 
 

4.5 Vann og avløp 
Som en konsekvens av bygging på planområdet vil det oppstå konflikter mellom eksisterende 
infrastruktur og ny bebyggelse. Det vil derfor være nødvendig med omlegging av kommunale 
ledninger eller kummer som kommer i konflikt med parkeringskjeller eller bygninger.  
Overvann fra ny bebyggelse vil måtte fordrøyes før det slippes inn på kommunalt ledningsnett. 
Det må etableres flere nye vannkummer, og flere av disse vil måtte ha brannvannsuttak.  
 

4.6 Gjennomføring 
Foreløpig tenkes prosjektet gjennomført slik at SF1 og SF2 bygges ut først, mens dagens kjøpesenter 
består. Når første byggetrinn er ferdigstilt, kan en del av virksomhetene i dagens kjøpesenter flytte 
over i nye, permanente lokaler. Deretter rives dagens kjøpesenter og SF3 og SF4 bygges ut. Ikke alle 
som har virksomhet i Melhustorget i dag, vil få plass i det første byggetrinnet som vil romme ca 6.000 
m2 næringsareal. Det vil bety at noen virksomheter vil bli uten lokale, eller må i midlertidige lokaler, 
for en periode mens byggetrinn 2 realiseres.  
 
Byggetrinn 1 vil ha ca 110 boliger.  
 
Boligbebyggelsen i sør ved Per Bortens veg kan gjennomføres som et selvstendig prosjekt.  
 


