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Forord
Melhus kommune skal utarbeide områdeplan for Melhus sentrum og en 
mulighetsstudie for stasjonsområdet i sentrum. 

I denne sammenhengen er Asplan Viak leid inn for å bistå Melhus kommune 
med analyser av ulike tema. En enkel stedsanalyse er utarbeidet, for å få et 
godt grunnlag for en områdeplan. Stedsanalsyen er holdt på et overordnet nivå, 
tilpasset oppdragets rammer, og det er fokusert på å presentere stedskarakteren i 
Melhus sentrum på en lettfattelig måte. 

Kontaktpersoner for oppdragsgiver er Kjersti Dalen Stæhli og Camilla Stenstad.

Lene Nagelhus er oppdragsleder for Asplan Viak. Stedsanalysen er utarbeidet av  
Bjarte Lykke, Brit Solveig Johnsen og Lene Nagelhus. Lisbet Haug har vært 
kvalitetssikrer.

Trondheim, 12.06.2017
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Melhus er kommunesenteret i Melhus kommune og ligger ca 
2 mil sør for Trondheim. I 2016 var det 6190 innbyggere 
i tettstedet Melhus (SSB-tall). Med sin beliggenhet like sør 
for Trondheim er Melhus en attraktiv bostedskommune, og 
befolkningen er i vekst. Melhus kommune har også 6 andre 
tettsteder: Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Korsvegen og Gåsbak-
ken. Elva Gaula går gjennom hele kommunen. 

Tettstedet Melhus består av et sentrumsområde der de aller 
fleste handels- og servicefunksjonene er lokalisert, men tettst-
edet har flere store boligsattelitter i åsene rundt; Brekkåsen, 
Løvset, Varmbu og Rye.

Melhus sentrum er et viktig tyngdepunkt, både som  
arbeidsplass, handelsområde og senter for offentlige tje-
nester. Det er også et viktig kollektivknutepunkt, med mulighet 

for omstigning mellom tog, buss og bil. E6 passerer forbi 
stedet avskjermet med høye støyvoller.

Den foreløpige planavgrensningen (stiplet linje) for område-
planarbeidet inkluderer Melhus sentrum, samt deler av de 
nærliggende boligfeltene på Varmbu, Gimsøya, Høyeggen, 
Karivollen og Brubakken.
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Sentrum av Melhus oppfattes hovedsakllig å ligge øst for 
Gaula, øst for motorveien (E6), og jernbanen. Sentrum har 
ikke et tydelig senterpunkt/torg idag, men det er vedtatt at 
det skal etableres et torg på et areal mellom Melhuset og 
Idégården. Melhus har en tydelig sentrumsgate som er op-
parbeidet som miljøgate med et smalt tverrsnitt for kjørende, 
langsgående parkering, trerekker og brede fortau på begge 
sider. De viktigste handelsvirksomhetene og det som finnes 
av serveringssteder er i hovedsak lokalisert langs med denne. 
Andre møteplasser i sentrum er Skysstasjonen, rådhuset, Mel-

hus bedehus og Buen helse- og omsorgssenter. 

Lena terrasse, “Potten”, Kuhaugen og Lenamælen er mindre 
felter med boligbebyggelse i sentrum.
 
På vestsiden av Gaula er det ikke noe tydelig torgareal. Det 
nærmeste man kommer er området rundt krysset Strandveien 
- Gimsvegen som utgjør et visst knutepunkt og dette har his-
torisk vært en møteplass for handel og transport. I dag ligger 
noe næringsvirksomhet og danner et lite sentrumsområde 

med bl.a. Rema1000 og Gaulasenteret med bl.a restau-
ranten Mama Rosa. Sørvest for sentrumssonen ligger flere 
offentlige virksomheter med Gimse barneskole, ungdomss-
kole og Melhus vgs, samt idrettsanleggene Melhushallen og 
Bankhallen. Mot Varmbu ligger idrettsanlegget “Gruva”. 

Det aller meste av viktige publikumsfunksjoner ligger innenfor 
en radius på 300 m fra de to sentrumsområdene.

SENTRUMSOMRÅDENE   
Diagrammet under viser hva som oppfattes som 
sentrumsområdet i Melhus, sammen med de vik-
tigste gangforbindelsene og de tydeligste barrie-
rene for bevegelse til fots (mørk blå linjer). Pilene 
viser retning på de primære bevegelsesårene for 
gående og syklende ut/inn av Melhus, ut mot 
nærliggende boligområder.
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Bildet viser en nylig åpnet Melhus stasjon. Den ble fra den åpnet i 
1864 et viktig knutepunkt i regionen. kilde: digitaltmuseum.no

“For veik for veik er kongens bue!” Illustrasjon: Christian Krogh 

Melhus var under vikingtiden et politisk maktsenter. Gimsan i Melhus 
er sagt å være hjemsted for farfar til den den engang mektige Einar 
Tambarskjelve som regjerte over Trøndelag rundt 1030. Tambarsk-
jelve selv antas å være oppvokst på storgården Husaby i Skaun.
Kilde: wikipedia.no

Det er gjort flere utgravinger og individuelle funn fra bronsealder og 
jernalder i området rundt Gimse og Melhus. Se s.7 for oversikt over 
kulturminner. Enkelte av disse er formidlet gjennom Melhus kommune 
sitt tusenårssted,  Gimse/Romol/Sagastien, som formidler sagahisto-
rien i Melhus. Kilde  http://www.melhus.kommune.no

Kart over Konge- Post- og Alfar-Weiene igjennem det Melhusske Compagnie under det Trondhiemske Dragonregi-
ment: Sør-Trøndelag (1800). Kartet er fra 1800 og synes i utgangspunktet å primært vise fordeling militære styrker/
forlegninger. Men kartet viser også at dagens sentrum ikke alltid har vært knutepunktet i området; området rundt 
Melhus kirke og prestegården var nok av større betydning som knutepunkt på denne tiden, og Gimsan gård var også 
et viktig sted med mye bebyggelse. Det som likevel er tydelig, er at kryssingen ved dagens Gimse bru har eksistert 
i lengre tid. Flere av dagens gårdsnavn vises på kartet: Lena gård, Loddgård, Bagden, Romul, Varmbu, Eggen og 
Brubakken. kilde: kartverket.no
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https://no.wikipedia.org/wiki/Einar_Tambarskjelve
http://www.melhus.kommune.no/getfile.php/3685453.2355.furrcbrwtf/Sagasti+Norsk.pdf
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Bildet er trolig fra 1930 og viser Melhus som et tydelig knutepunkt rundt jernbanestas-
jonen, primært lokalisert nord for Melhusbanken.(1) Den gamle landhandelen (Melhusve-
gen 432) (2) og bygningen som idag huser “Gaulasenteret” (3) vises også på bildet.
kilde: digitaltmuseum.no
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Kartet er angivelig fra 1850 men viser Melhus med jernbanen. Melhus stasjon ble ikke 
åpnet før i 1864, så kartet viser sannsynligvis planlagt trasé. Kartet viser at Melhus sentrum 
fremdeles oppfattes som området rundt kirken/prestegården, men som utviklingen har vist 
skulle dette endre seg når jernbanestasjonen åpnet i 1864. Den første Gimsebroen ble 
åpnet i 1849, og vises på kartet.  Potten og “Kroen” er også vist på dette kartet.
kilde: kartverket.no

Bildet er fra 1900 og 
viser den gamle Gim-
sebroen sett fra vest. 
Dagens fagverksbro ble 
åpnet i 1929. Bildet 
viser en konsentrasjon 
av bebyggelse rundt 
Melhus stasjon og noe 
rundt krysset Strandvei-
en - Gimsevegen.
kilde: digitaltmuseum.no
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De viktigste kulturminnene i området er: 
- Automatisk fredede kulturminner (sikret gjennom kulturminneloven) 
-  Melhusbanken med parkanlegg (næringshistorie).
- Landhandleriet (næringshistorie).
- Ferjemannsbolig og butikk vest for Gimse bru  
    (kommunikasjon, transport).
- Gimse bru (kommunikasjon, transport).
- Melhus mølle (landbrukshistorie, identitet som landbrukskommune).
- Eldre bebyggelse på gården Lena og Egga  
   (landbrukshistorie, Melhus sentrum har utviklet seg på jord fra 
Lena).

Det kan også være andre kulturminner som ikke er nevnt her.

Kart over SEFRAK-registrerte bygninger og automatisk fredede vernepunkter (kilde: Askeladden, www.ra.no) Kart over SEFRAK-registrerte bygninger og automatisk fredede vernepunkter (kilde: Askeladden, www.ra.no)

I Melhus kommunes estetiske retningslinjer er det tre viktige stikkord 
som beskriver kommunens identitet: vikingtid, skog og jordbruk og 
Gaulavassdraget. Melhus kommune benytter sagatematikk i sin 
merkevarebygging. Bakgrunnen for det er bl.a. at mange hendelser 
i sagatiden fant sted nettopp i Melhus. Det finnes rundt 70 kilde-
henvisninger til ulik sagalitteratur som omhandler Melhus. I så måte 
er Melhus i en nasjonal særstilling. Kommunevåpenet for Melhus 
avbilder Einar Tambarskjelve med buen i spenn. Navn på bygninger 
som Vertshuset Buen, Thoragården, Høvdingen, Tambartun og Buen 
omsorgssenter gjenspeiler dette. Når det gjelder fysiske funn i Mel-
hus er det imidlertid lite som kan knyttes til sagatiden, kulturminnene 
fra denne tiden er i all hovedsak steder det er knyttet historiske hen-
delser til. Omfanget og bredden av andre kulturminner i kommunen 
er stort. 

Innenfor det aktuelle planområdet finnes det ikke så mange kultur-
minner. Det er noen automatisk fredede kulturminner vest for Gaula 
(noen av disse er registrert som fjernet), og det er også automatisk 
freda kulturminner utenfor planområdet, mot vest og sør. Det er 
finnes enkelte SEFRAK-registrerte bygg, bl.a. Melhus-banken og noe 
eldre gårdsbebyggelse i karakteristiske firkanttun i og utenfor pla-
nområdet. Det er ingen freda bygg innenfor området. Gimse Bru er 
et viktig landemerke og vurderes å ha en kulturhistorisk verdi. Boligo-
mrådet Potten i sør forteller om bolighistorie i Melhus. Boligområdet 
som helhet har et særpreg, men det er delvis transformert med ny 
bebyggelse.

Selv om ikke alle er registrert i kultrminneregistrene, er det likevel 
flere bygg som er historiefortellende og som har en kulturhistorisk 
verdi.  
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I 1947 var bebyggelsen og virksomheten rundt Melhus hovedsakelig knyttet til jernbanen og 
bebyggelsen er samlet langs togsporet nord for Melhusbanken (1). Noe handelsvirksomhet på 
vestsiden av elven (2) Melhus militærleir som tyskerne anla ligger på dagens sentrum (3) Leiren 
utgjorde ca 47 brakker og huset opptil 1600-1700 soldater.

I 1956 var veien til Lauvset bygd (1), spredt boligbygging er påbegynt langs Strandveien (2), 
Karivollen (3) og Brubakkhaugen (4). Mølla og kornsiloen er etablert (5) med dagens lokaliser-
ing.(1954) Nye Gimse barneskole er nylig oppført. (6)
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Flyfoto Melhus 1956 (kilde: norgeibilder.no)Flyfoto Trondheim - Gauldal 1947 (kilde: norgeibilder.no)
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2005: Ny E6 er under bygging og hovedvegen flyttes dermed ut av sentrum (fullføres i 2007).  
Dette gir nye muligheter for utvikling i sentrum Øst, men også barrierer mellom øst og vest. 
Melhusbrua over Gaula mot Hølondveien er allerede etablert (2003). Jernbanestasjonen er 
flyttet sørover til Melhus skysstasjon(1) (1993). Boligfeltene på Brekkåsen og Løvset er bygget 
ut ytterligere, hovedsaklig i løpet av tidlig 90-tallet. Skolene på vestsiden er alle utvidet og 
idrettsanleggene ved Melhushallen og ved “Gruva” er utvidet. (2) Buen helse og omsorgssenter 
(3) er delvis etablert (1995) øst for Melhustorget. Sentrum er fortettet med flere nye boligblok-
ker, Lena terrasse, (4) (2002) og snart Eplehagen borettslag (5) (2006). 
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1986: Melhus har hatt stor vekst både i folketall og handelsvirksomhet. Tyskerleiren er i hoved-
sak fjernet og erstattet av et kommune- og handelssentrum med Melhustorget (1) (1984), nytt 
rådhus/kino (2) (1980) og flere mindre butikker. Melhus Bedehus er under oppføring. (3) Mot 
Gimse er skolesenteret under utvikling. Gimse ungdomsskole er bygget, (4) og Melhushallen 
er i startgropen. Nye boligfelt er etablert både på Høyeggen (5) (ca. 1984), Varmbo (6) (ca. 
1970) og Brekkåsen (7) (ca 1980). “Kroakvartalet” er bygget ut med handelsvirksomhet og 
omsorgsboliger (8)
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Flyfoto Melhus-Skaun-Klæbu 2005 (kilde: norgeibilder.no)Flyfoto Melhus - Trondheim 1986 (kilde: norgeibilder.no)
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2016: Sentrum fortettes videre med kombinasjonskvartaler 
med næringsvirksomhet og boliger. Buen helse- og om-
sorgssenter er utvidet (2012).Boligblokker er oppført nord 
for sentrum langs Melhusveien (1), (2009, 2013 og 2017) 
Thoragården (2) (2012), “Høvdingen- 
kvartalet” (3) (2014), “Idegården” (4) (2008) og “Energi-
parken” (5) som er under oppføring (2017). Mindre bolig-
fortettingsprosjekter innpasses på flere steder nært sentrum-
sområdene. Bankhallen er bygget (6) (2012). Lenamælen 
boligfelt mellom E6 og Gaula (7) bygges ut ytterligere med 
eneboliger. Alt areal i sentrum opptas av bebyggelse eller 
parkeringsareal. Det er i liten grad tilrettelagt for opphold i 
sentrum.  De større bygningsstrukturene er lagt på de åpne 
flatene og på terrasser i landskapet, mens småskala boliger 
er lagt “satelitter” i brattere terreng rundt sentrum. Hovedtyn-
gden av handel er på østsiden av elva, mens idrettsområdet 
og skoler ligger på vestsida. Den grønne åsen ligger fortsatt 
som en grønn “rygg” og omkranser sentrum mot nord og øst.
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Flyfoto Trondheim rundt 2016 (kilde: norgeibilder.no)
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Sentrum av Melhus oppfattes hovedsakllig å ligge øst for Gaula, øst for 
motorveien (E6), og jernbanen. Rundt Melhusveien finner man en god miks 
av funksjoner, gjennomgående organisert ved at 1.etasje er forbeholdt nær-
ingslokaler og parkering, og med boligetasjer over. Melhustorget og Coop 
Extra fremstår som unntak med ren næringsfunksjon. Øst og nord i sentrum 
ligger et belte med offentlige funksjoner med rådhus/kino og helse- og 
omsorgssenteret Buen. Helt øst i sentrum ligger konsentrert boligbebyggelse, 
Lena terrasse.  Sentrum Øst er omkranset av flere mindre felt med spredt 
boligbebyggelse, for eksempel “Potten”, Kuhaugen og Lenamælen. Langs 
Melhusveien nord for sentrum ligger næringsfunksjoner på vestsiden av vei-

en, mens østsiden er underveis å bli bygget ut med konsentrert boligbebyg-
gelse. Lenger nord ligger boligfelt med småhus på Karivollen og Brubakken. 

På vestsiden av Gaula ligger noe næringsvirksomhet som danner et lite 
sentrumsområde/ lokalsenter med bl.a. Rema1000 og restauranten Mama 
Rosa. Langs Strandveien og Varmboveien ligger spredt boligbebyggelse. 
 
Arealbruken i sentrum øst og vest er hovedsaklig i tråd med gjeldende 
regulering, men ikke alle områder er utviklet. Åpent areal benyttes stort sett 
til parkering. Det gjelder også for dagens regulerte torg foran rådhuset.

Vest for sentrum ligger et stort område med offentlig virksomhet; Gimse 
barneskole, ungdomsskole og Melhus vgs, samt idrettsanleggene Mel-
hushallen og Bankhallen. Mot Varmbu ligger utendørs-anlegget “Gruva”. 
Videre vestover ligger et større boligfelt på Varmbu. Mot sørvest ligger er 
stort boligfelt på Brekkåsen. Her ligger også Trøndertun folkehøgskole og 
Tambartun kompetansesenter. Oppe i åsen mot øst ligger et boligfelt på 
Løvset.

Spredt rundt i landskapet ligger fortsatt mange gårdstun med kombinas-
joner av boliger og driftsbygninger. Generelt har Melhus en meget spredt 
struktur, med forholdsvis store avstander mellom sentrum og boligfeltene. 
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Analysekart funksjonsfelter - sentrumsområdet 

Prinsipp: Sentrum er tydelig delt 
av elven med hovedvekt av skole- 
og idrettsfunksjoner på vestsiden, 
og handels og kultur-funksjoner 
på østsiden.

Analysekart funksjonsfelter 

Næring/industri
Boliger IdrettSenterområde
Offentlig/kultur Planavgrensning
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Melhus sentrum ligger på den flate dalbunnen 
omsluttet av bratte skogkledde åssider; Lod-
dgårds-trøa/Fuglåsen i øst og Høyeggen i nord. 
Elven Gaula flyter gjennom landskapet vest for 
sentrum med kantvegetasjon på begge sider. 
Parallelt med dalretningen går også jernbanelinjen 
og E6.  På tvers av dalretningen renner bekker ut i 
Gaula. Det er vegetasjon langs bekkeløpene. Det er 
et åpent jord-brukslandskap i Melhus og lite terreng 
og vegetasjon som skjermer for vind i dalbunnen. 
Særlig på vestsiden av Gaula meldes det fra lokal 
kilde på Meldalhus gård om at jordsmonnet virvles 
opp og transporteres med vinden. På østsiden av 
Gaula sør for Melhus sentrum snevres terrenget inn 

ved Gammelåsen og er ikke så åpent. Nord for 
Melhus kirke åpner landskapet seg igjen. 

Vinddata
Hovedvindretningen i dalføret er fra sørsørvest gjen-
nom året bortsett fra om sommeren (juni-august) da 
fremherskende vind er fra nordnordøst. Det er også 
vind fra vestlig sektor som opptrer i kortere perioder, 
men med forholdsvis kraftig styrke gjennom året. 
Vind fra øst forekommer sjelden.  

Den årlige middelvinden er beregnet til 3,7 m/s. 
Om vinteren er middelvinden opp i 4,6 m/s, om 
våren 3,6 m/s, om sommeren 2,7 m/s og om 
høsten 3,9 m/s (kilde: Meteorologisk institutt). Vind 
i intervallet 3,4 – 5,4 m/s defineres som lett bris. 
Det er viktig å merke seg at vind fra vest om høsten, 
vinteren og våren kan komme opp i 10-15 m/s, 
dvs. stiv kuling.    

Lokal kilde bekrefter at vind fra sør er fremherskende 
gjennom året. Sterk vind fra vest som forekommer 
sjelden har revet med seg takstein og gjort skade på 
bygninger og vegetasjon. Kilden melder også at det 
nord for Høyeggen ved Gylle/Karivollen er en sone 
der kald luft samler seg (inversjon).  Inversjonssoner 
finnes ikke innenfor planområdet. 

Kartet viser at vinden fra sørøst og sør ledes i dal-
bunnen langs Gaula og over de åpne jordene. De 
åpne jordene på østsiden av elven er mer skjermet 

av terrenget i sør og øst enn jordene på vestsiden. Inn 
mot Melhus sentrum forventes det at vinden fra sør vil 
øke på da landskapet åpner seg.

Høyeggen, nord for sentrum skjermer for vinden fra 
nordøst (virker i sommerhalvåret). Lokal kilde bekrefter 
at det er lite vind fra nord i Melhus sentrum. 

Vegetasjon som vokser langs Gaula og langs bek-
kene som renner ut i Gaula er viktig å bevare da den 
har en viktig vinddempende effekt. I så måte har all 
vegetasjon i området verdi, selv om det kun oppnås 
lokal skjerming.    

Gatestrukturen i sentrum 
følger dalretningen slik 
at vinden fra sør trekker 
gjennom Melhusvegen, 
Jernbanevegen og Lenave-
gen. De stor åpne plass-
ene har lite vindskjerming. 
Bygningene ligger såpass 
spredt at de har liten vind-
dempende effekt og det 
er ingen vegetasjon som 
skjermer.  

Prinsipper som bør følges i den videre planleg-
gingen:

• Vegetasjonsbelter som går på tvers av frem-       
herskende vindretning: Det går to bekkedrag med 
kantvegetasjon i øst-vest retning over jordene sør for 
sentrum. Disse er viktig å bevare. Det bør bygges 
videre på dette prinsippet og etableres vegetasjons-
belte i overgangen mellom sentrums-bebyggelsen og 
jordbruksarealet.  

• Vegetasjonen langs Gaula bør bevares og forster-
kes på strekninger der det er åpent. 

• Vegetasjon bør også etableres langs gater og på 
plasser både som estetisk og vinddempende tiltak. En 
vegetasjonsskjerm med flere sjikt vil gi best effekt. 

• Bebyggelsen bør organiseres slik at det oppstår 
lune uteoppholdsarealer mellom byggene og ved 
inngangspartiene. Både plassering (på tvers av 
vindretningen) og høyder på bygg bør vurderes. 
Høye bygninger skaper gjerne turbulente forhold på 
bakkeplan, men feil orientering av bygg kan også ha 
uheldig effekt.  

• «Følsomme» virksomheter/funksjoner som f.eks. 
barnehage og lekeplasser bør ikke lokaliseres til 
inversjonssoner.   

la
nd

sk
ap

 o
g 

lo
ka

lkl
im

a

SS
V

S

V

N
N

Ø
N

N
Ø

Vindstrømmer - hele året Vind - sommer Oppstuving
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Store landskapsflater

Fremherskende vindS
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Analysekart - landskap og lokalklima
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Melhus sentrum ligger i nedre del av Gauldalen. Den flate dal-
bunnen er omsluttet av bratte skogkledde åssider; Loddgårdstrøa/
Fuglåsen i øst og Høyeggen i nord. 
Det meste av den vide og flate elvesletta er dyrket opp og danner et 
tydelig golv i landskapsrommet.

Elva Gaula flyter sentralt gjennom dette landskapsrommet. Elva har 
historisk sett vært en livsnerve gjennom Melhus.  I dagens Melhus 
oppleves/brukes elva i begrenset grad.

Selve sentrum ligger på østsiden av Gaula, inn mot den markante 
landskapsformen Høyeggen nord/nordvest for sentrum. Vest for 
Gaula ligger skole-/idrettsanlegg. Mesteparten av bebyggelsen er 
lokalisert i de skoggledde dalsidene på begge sider av Gaula.

Parallelt med dalretningen går også jernbanelinjen og E6. 
På tvers av dalretningen renner bekker ut i Gaula. Det er vegetasjon 
både langs Gaula og sideløpene. 

Gaula og åssidene rundt Melhus sentrum er områder godt egnet 
for rekreasjon og friluftsliv. Det er stedvis opparbeidet stier, men et 
sammenhengende stinett mangler, både langs elva og i åssidene på 
Høyeggen. Gaula renner midt gjennom Melhus sentrum. Elva har et 
stort potensiale for synliggjøring, opplevelse og bruk. Med bevisste 
plangrep kan elva bli en sentral livsnerve gjennom Melhus sentrum.
Gimsebrua er et godt standpunkt for å oppleve elva med omkringlig-
gende landskap. 

Større bygningsstrukturer ligger  på de åpne flatene og på terrasser i 
morenelandskapet, mens småskala boliger er tidligere lagt i brattere 
terreng i åsene rundt sentrum. Skoleanlegg og idrett er lokalisert 
på vestsiden av elva. Hallsletta er arena for både organisert og 
uorganinsert aktivitet. I tilknytning til skole-/fritidsaktiviteter benyttes 
også deler av elvebredden. Cubaområdet har vært arena for diverse 
aktiviteret.

Det er lite opparbeidede grøntareal i sentrum av Melhus. Asfalt og 
parkering utgjør mesteparten av de åpne arealene. De grønne om-
rådene i sentrum består i hovedsak av private hager og restareal.

Området foran Rådhuset og parken ved Banken er av de få offent-
lige plass-/grøntområdene som er opparbeidet. Ved Buen helse- og 
omsorgssenter er det opparbeidet en sansehage, men denne er pr i 
dag ikke åpen for allmenheten. 

Torget ligger sentralt i sentrum, men er liten grad tilrettelagt for op-
phold, området preges av asfalt og biler.

Sentrumsgata er for få år siden rehabilitert, og gir mulighet for å 
sette seg ned. Trivselen langs gata påvirkes negativt av trafikken. 
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Analysekart - landskap og rekreasjon
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Tidligere gikk E6 gjennom Melhus sentrum, med de fordeler 
og ulemper det ga for sentrum. I dag går E6 vest for Melhus 
sentrum Øst, langs elva i retning nord-sør. E6 er en viktig  
hovedvegforbindelse i regionen/ landet, men vegen danner 
også en markert barriere i planområdet. Trafikken på E6 er 
stor. med ÅDT 14000nord for Melhus sentrum. 

Ved Melhus er det to bruforbindelser over elva Gaula i 
dag: Gimse bru lengst nord er en smal kjørebru med fortau. 
Lenger sør er det Melhusbrua broforbindelse på Hølondve-
gen. Hølondvegen og Melhusvegen er viktige veger gjennom 
planområdet. Melhusvegen går i retning nord/ sør gjennom 
Melhus sentrum Øst, mens Hølondvegen går i retning øst-vest 
og forbinder sentrum med skole- og idrettsområdet vest for 

elva og               
boligområdene på Gimse/ Brekkåsen.  Samleveger mater ut 
til boligområdene, delvis med egen gangvegløsning for fot-
gjengere. I boligområdene er det adkomstveger med mindre 
trafikk, uten fortausløsning for fotgjengere. I sentrum danner 
vegene kvartalsstruktur.

Analysekart veinettverk - sentrumsområdet Analysekart veinettverk
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Fotgjengertilgjengeligheten i Melhus sentrum preges i stor grad av at sen-
trumsområdet og tilgrensende områder er delt av flere store barrierer. Elven, 
E6 og jernbanen er barrierer som bare kan krysses gjennom aksen Gimse-     
vegen/ Gimse bru (1) med underganger under E6 og jernbanen. I Melhus 
sentrum utvikles gangnettverket til å bli et tett nettverk av ganglinjer. De 
viktigste veiene har tosidig fotau. Deler av miljøgata i Melhusveien er godt 
tilrettelagt for bevegelse på langs og på tvers, men mye av Melhusvegen 
framstår også som en barriere. I tillegg utgjør mange store parkeringsplass-
er og kjøreareal for biler, samt flere store kvartaler, små og store barrierer 

for fotgjengere i sentrum.  Øst for miljøgata ligger det godt tilrette for to 
kryssende gangforbindelser ved torget, men disse er lite lesbare i dag, på 
grunn av kjøre- og  parkeringsarealer. 

Flere gangakser og sykkelveger på kryss og tvers i sentrum vil gjøre  
sentrumsområdet bedre tilrettelagt for myke trafikkanter. 

De tydeligste mangler mht forbindelser/koblinger i gangnettverket er: 
- Melhusbrua (2) sør for sentrum mangler gang- og sykkelforbindelse over     
   Gaula.  
- Gjennomgående fortau langs Drammensvegen (3). 
- Fortau langs Strandveien (4). 
- Fortau langs Karivollvegen (5). 
- Fortau langs deler av Hollumvegen (6). 
- Fortau langs deler av Melhusvegen ved Melhus kirke (7).
- Fortau langs Jernbanevegen (8).

M= 1:5000 (A1) 1:10 000 (A3)

Analysekart fotgjengertilgjengelighet - sentrumsområdet Analysekart fotgjengertilgjengelighet
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Fortau - G/S-vei Barrierer
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Melhus sentrum er betjent av et godt utbygd kollektivtilbud. 
Både lokal- og regiontog stopper på Melhus stasjon midt i 
Melhus sentrum. Stasjonen er en av seks hovedknutepunkt 
langs jernabanen i Trondheimsregionen. Det tar ca 25 min 
med tog inn til Trondheim S. Det vil kunne reduseres til 15 
min i framtida om det bygges ut dobbeltspor. 

Jernbanestasjonen ligger på skysstasjonen. Like ved stopper 
et stort antall bussruter, både regionbusser og lokalbusser 

som betjener de ulike boliggrendene i området. Skysstas-
jonen er knutepunkt for kollektivtrafikken. Her er det også 
parkeringsplasser for biler (pendlerparkering) og sykkel-
parkering, og det er lett å ta overgang mellom forskjellige 
reisemidler. 

En tydelig mangel ved kollektivnettet vurderes å være  
betjening av skolesenteret ved Gimse barne- og ung-
domskole, boligfeltene på Varmbo, samt idrettsanlegget ved 

“Gruva”. Særlig ved en utbygging av mange nye boliger på 
Gimsøyan bør det vurderes tiltak som bedrer kollektivtilbudet 
for hele dette området.

(Sirklene i kartet viser 300 m i luftlinje  fra bussholdeplasser 
og 500 m i luftlinje fra togstasjonen).

Jernbane Busslinjer Pendlerparkering

Analysekart  kollektivnettverk
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Områdene i og rundt Melhus sentrum består hovedsakelig av fem bygningstypologier: 

1) Komplekse sentrumskvartaler - store volumer i kvartalsstruktur i sentrum 
2) Eneboligområder - Store og små enklaver med eneboliger / småhus i hage- lav tetthet
3) Frittliggende gårdstun - Tradisjonelle gårdstun med låve og våningshus, samt diverse 
små bygninger.
4) Frittliggende offentlige intitusjonsbygg - skoler, helsebygg og barnehager
5) Boliglameller - enkeltprosjekter med lave boligblokker - middels tetthet
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1) Komplekse sentrumskvartaler 2) Eneboligområder

3) Frittliggende gårdstun

5) Boliglameller

4) Frittliggende offentlige intitusjonsbygg
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Den eldre sentrumsbebyggelsen i Melhus (Landhandelen/
Melhus trafikkskole, Strandveien 1/Gaulasenteret og Melhus-
banken) har en tydelig henvendelse og åpenhet mot gate og 
plass. 

Melhus sentrum er i senere tid bygget ut med flere ulike 
varianter av kombinasjonskvartaler, med en blanding av ulike 
funksjoner. De fleste av dem er organisert med utadrettet han-
delsvirksomhet i første etasje og med kombinasjoner av kon-
torer og boliger i etasjene over.  Gjeldende reguleringsplan 
for sentrum avsetter de fleste arealene til kombinerte formål.

De kvartalene som skiller seg mest fra de andre er Melhustor-
get og Coop Extra. Disse fremstår som rene handelsvarehus 
uten blanding av funksjoner. Disse skiller seg også fra de 
andre med at de har svært liten grad av åpne fasader mot 

gatenettet, med mesteparten av fasaden bestående av lukket 
platekledning. Henvendelse hovedsaklig mot egen parker-
ingsplass Melhustorgets butikker har ikke henvendelse mot 
gaten, men mot “gatemiljøet” inne i bygget.

Idegården fra 2008 har boliger og diverse næringsvirksom-
het i lameller oppe på grunnetasjen, men også her er fasa-
den ut mot gaten i all hovedsak lukket, med kun korte partier 
med publikumshenvendelse på to fasader.  
Oterholm-bygget er et forholdsvis lite kvartal, men bygget har 
tydelig henvendelse mot gaten. Det er åpne butikk-vinduer 
på hele fasaden som vender ut mot Melhusvegen. Resten av 
bygget er lukket. 
Høvdingen-kvartalet har en blanding av næringsvirksom-
het på grunnplanet og flere korte partier med fasader som 
henvender seg utover. Sørsiden av bygget er deriomot lukket 

parkeringsareal. 
Thoragården har en inaktiv fasade langs hele Melhusveien, og åpner 
seg bare mot p-plassen mot vest. på taket finnes en takterrase for byg-
gets beboere. Opparbeidelse av uterom utelukkende på tak er uheldig 
av flere grunner, fortrinnsvis fordi det er svært privatiserende og ikke 
bidrar til berikelse av bymiljøet for byens øvrige innbyggere. Uterom på 
tak samsvarer også lite med et ønske om å tilrettelegge for barn å bo i 
sentrum. Bygningen er i likhet med Høvdingen relativt lang (ca 100m)

Analysen viser at Melhus har en sentrumsbebyggelse som i liten grad 
åpner seg opp mot forbipasserende på gateplan. Det er mange lange 
og lukkede fasader og gatemiljøet oppfattes som noe fattig og ensartet. 
Nye sentrumskvartaler bør tistrebe en større grad av aktive fasader, 
uteopphold på bakkeplan og et mer finmasket gatenett som innbyr til å 
oppholde seg og ferdes mellom husene i Melhus sentrum uten bruk av 
bil. 

Prinsippsnitt: Kombinasjonskvartal - bolig og utadrettet forretning

3 Idegården / REMA100 (2008)

5 Høvdingen-kvartalet (2014)

Situasjonsplan Melhus sentrum

Utadvendt virksomhet Lukket fasadeUteoppholdsareal

6 Thoragården (2013)

4 Coop Extra (1967?)

2 Oterholm-bygget (2010)
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1 Melhustorget (1984)
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GAMLE MELHUS
Det finnes noen få eksemplarer av eldre bygninger i Melhus sen-
trum. De fleste av disse ligger lokalisert i det som var knutepunkt 
rundt forrige århundreskifte ved den gamle jernbanestasjonen, 
og kryssingen av Gaula. Byggene har rød teglfasade eller malte 
trefasader. Bygningene er historiefortellende og framstår med liten 
skala og gode proporsjoner. De har takformer i flere variasjoner. 
Mens Strandveien 1 og Kuhaugen 4 har saltak, har Melhusbanken 
et valmet tak, mens den gamle landhandelen har et halvvalmet tak. 

Det er gjennomgående knapp detaljering i fasadene, uten større 
sprang, balkonger eller karnappløsnigner. Boligområdet Potten er 
også småskala bygninger i tre, men dette er rene boligbygg og 
omtales ikke videre her.

NYE MELHUS
Den nyere bebyggelsen i Melhus sentrum har varierende form og 
uttrykk. Teglsteins-/trehus med pulttak er en nyere tolkning av den 
karakteristiske materialebruk  og formspråk i Melhus. Eksempel 

på dette er Buen og rådhuset.  Takform varierer fra flate tak til 
komplekse sammensatte takformer.  I Melhus sentrum har teglstein 
som materiale, gjerne i kombinasjon med andre materialer, kommet 
igjen de senere årene. Dette gir et solid og urtbant preg. 

Enkelte platekledte bygg i sentrum framstår både i uttrykk og de-
taljering som bygg som like gjerne kunne ligget i et industriområde 
utenfor et bysentrum. 

Strandveien 1 - Gaulasenteret Rådhuset Thoragården

Melhusveien 441 - Melhusbanken

Kuhaugen 4 - Møllebakken Varmbuvegen 1 og 3

Melhusveien 432 - Landhandelen Idegården Losjevegen 4 Melhus VGS

Oterholm-bygget Høvdingen-kvartalet

Melhuset Buen helse- og omsorgssenter
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