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Nye Melhustorget
Romario Invest AS og Heimdal Eiendom AS

Gauldalens Byggebørs 22.08.2018 
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Melhustorget – Romario Invest AS

Heimdal Eiendom AS

pka arkitekter

AMB arkitekter

Dialog og arbeidsmøter med kommunen gjennom 2017

Levert innspill til kommunedelplan 15.02.2018

Er detaljert nok til å gå rett på byggesak etterpå

Forventer 1. gangs behandling høst 2018 og 

sluttbehandling vinteren 2019
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Utfordringen

• Bilbasert sentrum og store asfalterte flater

• Ingen oppholds- eller samlingssteder for folk, lite inviterende å gå

• Uoversiktlig trafikk- og kjøremønster

• Dagens Melhustorget er lukket mot omgivelsene

• Lite hensiktsmessig handelsareal, slitent
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Konseptet

3-5 boligetasjer

ca 275 nye boliger

Utadvendte næringsarealer på 

gateplan

totalt ca 15.000 m2 i ny situasjon

dagens areal ca 9.700 m2

Parkeringskjeller i 1(-2) etg

også under Torget

ca 500 plasser

Tomteareal 24,8 daa
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Dette gir

• Attraktivt og fint, nytt sentrumspreget område i hjertet av Melhus

• Et nytt Torg og fotgjengerstrøk langs butikker og spisesteder

• Mer attraktive handelsarealer, økt handelstilbud

• Flere boliger i sentrum bygger opp under kommunens visjon for området

• Økonomisk grunnlag for å etablere p-kjeller
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Gateplan

• Økt areal til handel og servering

• Utadrettede fasader mot fotgjengerstrøk og Torget

• Torget, et nytt samlingspunkt

• Viktige gangakser beholdes, overdekkes
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Boligene

• Økt grunnlag for liv, handel og aktivitet i sentrum

• Attraktive leiligheter med gode solforhold

• Offentlig tilgjengelig takhage med høy kvalitet
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Det nye Torget
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Endret arealbruk på bakken = nytt kjøremønster

Lenavegen vil avlastes vesentlig i forhold til  dagens situasjon.

Fremtidig

• Overflateparkering erstattes av p-kjeller

• Fotgjengere i fokus

• Tydelig definerte gateløp for fotgjengere

• Fortau rundt hele området

Dagens trafikksituasjon

• Overflateparkering preger hele området

• Bilen i fokus

• Ingen definerte områder for fotgjengere

• Flere adkomster til hver parkering
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Lenavegen
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Byggetrinn

BT 1

BT 3

BT 2

BT 1 

ca 110 leiligheter

ca 6.000 m2 næring

BT 2 

ca 140 leiligheter

ca 9.000 m2 næring

BT 3 

ca 25 leiligheter
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Heimdal Eiendom AS

Liv Svare

liv.svare@heimdal.no

926 02 220

mailto:liv.svare@heimdal.no

