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1 Innledning 

Reguleringsplan for Storhaugen, samt reguleringsplaner for B14 og Del av Vikan nord er en 
del av fremtidig fortetting av Fillan. Reguleringsområdene er nært tilknyttet Fillan sentrum, og 
økt utbygging i disse områdene vil føre til økt trafikk til sentrum. I forbindelse med regulering 
av Storhaugen har det kommet rekkefølgekrav fra Statens vegvesen om en trafikkanalyse for 
Fillan sentrum. Figur 1 viser omriss av analyseområdet. Aktuelle reguleringsplaner er markert 
i gult. Statens vegvesen og Hitra kommune har også påpekt at trafikksituasjonen i sentrum i 
dag er uoversiktlig og noe trang, og det ønskes derfor anbefalinger til alternative løsninger og 
utforminger av området. 
 
Formålet med denne trafikkanalysen er å analysere dagens trafikksituasjon og trafikale 
konsekvenser i sentrum som følge av fremtidig utbygging. Dagens og fremtidig turproduksjon 
er beregnet, og trafikkavvikling ved full utbygging av området er vurdert. Det er også gjort 
vurderinger av alternative løsninger til utforming av sentrumsområdet. 
 
Totalt reguleres det i dag for ca. 130 nye boenheter. Det skal i tillegg bygges nytt hotell i 
sentrum med ca. 45 rom. Det er sannsynlig at Fillan vil fortsette og fortettes også utover 
overnevnte reguleringsplaner. Det er dog vanskelig å si i dag hvor mye og hvor fortettingen 
vil skje. På bakgrunn av dette er det i analysen sett på fremtidig turproduksjon som følge av 
generell årlig trafikkvekst, med utgangspunkt i et tidsperspektiv på 20 år. 
 

 

Figur 1: Analyseområde med aktuelle reguleringsplanområder markert i gult 
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2 Forutsetninger  

Trafikkanalysen tar utgangspunkt i en vanlig hverdagssituasjon og det blir kun verbalt omtalt 
hvordan trafikksituasjonen avviker/kan bli på lørdager. I utgangspunktet er området analysert 
med dagens vegutforming.  
 
Det er ikke gjennomført trafikktellinger innenfor analyseområdet. 
 
Det er ikke lagt inn noe ekstra trafikkvekst i analyseområdet utover det som forventes i 
forbindelse med gjennomføring av reguleringsplaner. Utover trafikkvekst på grunn av regulert 
bebyggelse i reguleringsplaner for Storhaugen, B14 og Del av Vikan nord er det lagt til grunn 
en årlig trafikkvekst på 1,2% i henhold til Nasjonal Transportplan 2014-2023.  
Utbyggingen vil medføre en økning i trafikk også utenfor analyseområdet. 
 
Det er kun gjort beregninger for områdene i sentrum og boligområdene øst for sentrum. 
Dette på grunnlag av at boligene på østsiden av sentrum må ta i bruk 
Skolegata/Sentrumsgata som adkomst til Fv 714. Det er med andre ord trafikken som 
genereres av byggene i sentrum samt trafikken som genereres fra boligene i øst som er av 
interesse.  
 
Arealet til Rema 1000 i den sørligste delen av sentrum er ikke tatt med i beregningene av 
dagens turproduksjon. Dette fordi butikken har adkomst for kunder fra rundkjøringen sør for 
sentrum. 
 
Det er ikke gjort beregninger på hvordan trafikken fordeler seg på vegarealene i sentrum. 

2.1 Håndbøker og rapporter  

Følgende rapporter er brukt i forbindelse med notatet:  
- Håndbok N100 – Veg- og gateutforming, normal (utgitt av Statens vegvesen, 2014), 

videre omtalt som N100. 
- Håndbok V120 – Premisser for geometrisk utforming av veger, veiledning (utgitt av 

Statens vegvesen, 2014), videre omtalt som V120. 
- Håndbok V121 – Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, veiledning (utgitt av 

Statens vegvesen, 2014), videre omtalt som V121. 
- Håndbok V126 - Byen og varetransporten, veiledning (utgitt av Statens vegvesen, 

2014), videre omtalt som V126. 
- Håndbok V127, Gangfeltkriterier, veiledning (utgitt av Statens vegvesen, 2014), 

videre omtalt som Hb V127 
- Håndbok V713 – Trafikkberegninger, veiledning (utgitt av Statens vegvesen, 1988), 

videre omtalt som V713 (tidligere Hb146)  

2.2 Dagens trafikkbilde 

2.2.1 Turproduksjon 

Hb V713 er benyttet for beregning av dagens og fremtidig bilturproduksjon. Se Tabell 1 for 
turproduksjon. Det er i denne omgang ikke gjort beregninger for myke trafikanter.  
 
På grunnlag av dialog med Hitra kommune og områdets plassering er det valgt å benytte en 
daglig bilturproduksjon på 3,5 bilturer/boenhet. Hitra Helsetun sykehjem og bofelleskap i 
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Vikaholmveien antas generere/attrahere få bilturer per boenhet og følger i analysen derfor 
bilturproduksjon for areal tilknyttet helsevirksomhet (8 turer/100 m2).  
 
For verksted/engros er det antatt 6 bilturer per 100 m2, og for handelsrelatert turproduksjon 
er det valgt å bruke 15-45 bilturer per 100 m2 avhengig av om arealet er for detaljhandel eller 
matvare. 
 
Hjorten hotell er under utbygging i sentrum. Slike bygninger/areal har ikke en egen kategori i 
håndboken og vurderes ofte ut fra lokale forhold. Som antakelse for videre beregninger, er 
det antatt turproduksjon på gjennomsnittlig 3,5 bilturer per rom per døgn for hotellet. 
Konferanser ved hotellet vurderes som unntakstilstand og er derfor ikke tatt med i betraktning 
av normaltrafikk. 
 
Skoler, undervisningsarealer og idrettshaller etc. har ingen egen kategori i tabellen. Her er 
det vanligst å bruke erfaringstall. For undervisningsarealer er det benyttet 2 turer på 100 m2 
for videre beregninger. For idrettshallen er det brukt 12 bilturer per 100 m2. 
 
 

 

Tabell 1: Turproduksjon per døgn 

Kartet nedenfor i Figur 2 viser eksisterende bygninger med forskjellige hovedfunksjoner: 
industri, handel, kontor, hotell, bolig, skole/undervisning. For alle bygg unntatt boligbygg er 
det beregnet arealer ut fra kartgrunnlag. Det er takkant som er vist på kartet, så faktisk areal 
av én etasje er noe mindre. 
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Figur 2: Dagens hovedfunksjoner i Fillan 

Tabell 2 nedenfor viser beregning av generert trafikk fra dagens arealer i sentrum og boliger 
øst for sentrum. Tabellen er delt inn i farger etter formål på bygg, og viser areal på bygg og 
antatt turproduksjon per areal eller enhet. Forkortelsen «TP» står for turproduksjon. 
 

 

Tabell 2: Dagens turproduksjon i sentrum 
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Beregningene viser at dagens sentrumsbebyggelse genererer/attraherer 3000 bilturer/døgn. 
 
Ved å anta at trafikk til boliger, Hitra VGS, idrettshallen, og Hitra Helsetun sykehjem og 
bofelleskap ikke vil kjøre gjennom Sentrumsgata, beregnes det at trafikk gjennom 
Sentrumsgata vil være 2108 kjøretøy i døgnet.  
 
Dagens ÅDT på Fv 714 gjennom Fillan er 2290 kjøretøy, hvorav 20% er tunge kjøretøy 
(NVDB, 2015). Sammenlignet med beregnet turproduksjon i sentrum er dette tallet noe lavt. 
Det er vanskelig å si hva som er grunnlag for beregningene til NVDBs ÅDT-tall, men 
beregningene gjort for turproduksjon er kun et anslag, og ved behov for eksakte trafikktall må 
det gjøres egne tellinger. 

2.2.2 Trafikkmønster i sentrum 

Trafikken inn til sentrum kommer fra Fv 714 og fra boligområdene øst for sentrum. 
Boligområdene øst for sentrum har ingen annen adkomst til Fv 714 enn gjennom 
Sentrumsgata, og det genereres dermed en del gjennomkjøringstrafikk. 
 
Hele sentrum ligger i en 30 km/t-sone, bortsett fra Fv 714 som har fartsgrense 40 km/t på 
strekket gjennom Fillan sentrum. 

2.2.3 Parkeringsmuligheter 

Det finnes i dag ca. 420 plasser i sentrum, hvorav 345 er kommunale og 75 er private. 
Parkeringsområdene er spredd over hele sentrumsområdet, med én stor parkeringsplass 
tilknyttet Hjorten kjøpesenter, samt langsgående parkering og mindre parkeringsområder 
gjennom Sentrumsgata og Skolegata. Det er tre store parkeringsplasser plassert mot Vikan 
Nord og kaiområdet. Figur 28 viser hvordan parkeringsplassene er fordelt. 
 

2.2.4 Kollektivtrafikk 

Hitra kommune opplyser om at kollektivtilbudet i Fillan og på Hitra er lite utbygd og lite 
benyttet. De fleste benytter bil som fremkomstmiddel på reiser.  
 
Busstasjonen ligger på vestsiden av Fv 714. Det er dermed lite busser som kjører gjennom 
sentrumsområdet på østsiden. Det er busstopp for Hitra VGS i Sentrumsgata. Det er egen 
snuplass for buss inne på skolens område. 
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3 Fremtidig trafikksituasjon 

3.1 Gjeldende planer 

 
Området øst for Fillan sentrum vil gjennomgå en fortetting som følge av reguleringsplaner 
Storhaugen (201404), B14, og Del av Vikan nord (201405). Til sammen reguleres det ca. 
130 boliger. Det bygges også hotell i sentrum med 45 rom. 
 
I fremtiden vil det trolig bli mer utbygging av boliger, næring, hoteller etc.  
 
Beregninger i etterfølgende delkapittel inkluderer trafikkvekst som følge av full utbygging og 
generell årlig trafikkvekst. 

3.2 Fremtidig turproduksjon ved full utbygging 

 

Tabell 3: Fremtidig turproduksjon i sentrum 

Tabell 3 viser at som følge av utbygging vil trafikken gjennom sentrum øke med 613 biler i 
døgnet, fra 3000 til 3613 biler i døgnet.  
 
Ved å anta at trafikk til boliger, Hitra VGS, idrettshallen, og Hitra Helsetun sykehjem og 
bofelleskap ikke vil kjøre gjennom Sentrumsgata, beregnes det at trafikk gjennom 
Sentrumsgata vil være 2266 kjøretøy i døgnet. Det meste av trafikken som skapes som følge 
av utbygging vil være knyttet til boligområdene, og derfor vil ikke trafikken gjennom 
Sentrumsgata øke betraktelig. 
 
 
Ser man 20 år frem i tid, til 2035, kan en anslå at trafikken i sentrum vil øke til ca. 4600 biler i 
døgnet, gitt en generell årlig trafikkvekst på 1,2%. Det er vanskelig å spå nøyaktig hvor mye 
trafikken vil øke og hvordan den vil fordele seg så langt frem i tid, og det er dermed knyttet 
stor usikkerhet rundt disse tallene. 
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4 Trafikksikkerhet og tilbud for gående og syklende 

4.1 Dagens tilbud for myke trafikanter  

Fillan sentrum har generelt gode gang- og sykkelveger og fortau. Gjennomgående for hele 
sentrum er at det har vært opparbeidet gode forbindelser mellom bygg, parkeringsplasser og 
områdene ellers. Fortausbreddene i sentrum varierer noe, fra 1,5 – 3 m, mens bredden på 
gang- og sykkelveger varierer mellom 2,5 og 3 m.  
 
Det er anlagt gang- og sykkelveg på østsiden av Fv 714 med bredde ca. 3 m.  
 
Det er flere anlegg for sykkelparkering i sentrum. Det er ikke egne sykkelfelt i sentrum. 
 
Gangfelt som krysser Fv 714 er opphøyd. Ellers er gangfelt i sentrumsområdet markert med 
oppmerking, og i noen tilfeller skilting. 

4.2 Trygg skoleveg 

Som resultat av fortetting i området øst for sentrum er det forventet at flere skolebarn vil ha 
sentrumsområdet som del av skoleveg. Det er derfor viktig med en trygg forbindelse for myke 
trafikanter mellom boligområdene i øst og skolen i vest for Fv 714. 
 
Fillan sentrum har i dag allerede gode løsninger for myke trafikanter i sentrum. Det er 
gjennomgående fortau/ gang- og sykkelveger, og det er i stor grad oppmerkede gangfelt. 
 
Figur 3 under viser antatt skoleveg for barn som kommer fra boligområdene i øst. Tegningen 
viser hvor det bør prioriteres å anlegge oppmerkede gangfelt (markert med grønn sirkel). Det 
bør oppmerkes to nye gangfelt i Vikaholmveien og Skolegata (markert med blå sirkel). 
 

 

Figur 3: Røde prikker symboliserer antatt skoleveg. Blå sirkler symboliserer hvor det 

bør oppmerkes gangfelt. Grønne sirkler symboliserer hvor gangfelt bør 

beholdes for å bevare trygg skoleveg. 
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4.3 Skilting og oppmerking av gangfelt 

Håndbok V127 sier at det i utgangspunktet ikke skal anlegges gangfelt i veger og gater hvor 
det er fartsgrense 30 km/t. I sentrumsområder hvor det er mange myke trafikanter og ellers 
mye trafikk bør det likevel vurderes hvor det er nødvendig.  
 
Vår vurdering er at ingen av de de eksiterende gangfeltene i sentrumsområdet bør fjernes, 
men at gangfelt som benyttes som del av skoleveg bør prioriteres ved ny oppmerking etc. 
Figur 3 viser hvilke gangfelt som bør beholdes i fremtiden markert med grønne sirkler, og 
hvilke gangfelt som bør etableres markert med blå sirkler. 
 
I Sentrumsgaten i retning østover mellom Hjorten kjøpesenter og Skolegata er det skiltet til 
gangfelt, men ikke oppmerket. Denne skiltingen bør tas ned. Innkjøring til Sentrumsgata 
foran Hjorten kjøpesenter har kun skiltet på èn side, som vist i Figur 4. Her kan man benytte 
overnevnte skilt som står på skole-siden av Sentrumsgata, der det ikke er oppmerket 
gangfelt. 
 

  

Figur 4: Skilting i sentrumsgaten 

Gangfeltene som krysser Fv 714 avsluttes i dag før fortauskanten, som vist i Figur 5. Disse 
bør oppgraderes og trekkes helt ut til fortauskanten.  
 

 

Figur 5: Oppmerking på Fv 714 bør trekkes helt ut til fortau 
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4.4 Dagens ulykkessituasjon 

Hitra kommune opplyser om at de ikke kjenner til noen trafikkulykker i sentrum hvor myke 
trafikanter har vært involvert. 
 
Norsk Vegdatabank innehar ikke data om rapporterte ulykker i sentrumsområdet (NVDB, 
2015). 
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5 Dagens trafikkavvikling 

Det er observert flere problemer med trafikkavviklingen av Fillan sentrum. Flere av 
problemene er relatert til vegutformingen.  Disse er videre omtalt i delkapitlene under. 

5.1 Rygging fra sentrumsgata mot rundkjøring Fv 714 

Det er i dag skråparkering på vestsiden av Hjorten kjøpesenter (se Figur 6). Denne 
skråparkeringen er anlagt relativt nær krysset mellom Sentrumsgata og Fv 714 (rundkjøring), 
men følger kravene for avstand til kryss.  
 

 

Figur 6: Skråparkering foran Hjorten kjøpesenter, kilde: Norgeibilder.no 

Det observeres at bilister som benytter skråparkeringen og som skal videre inn til Skolegata 
og/eller Storhaugen rygger ut i Sentrumsgata mot rundkjøring for så å kjøre videre østover. 
Situasjonen er illustrert i Figur 7. Rygging mot rundkjøring gjør at trafikken i rundkjøringen må 
stanse opp, og i perioder med mye trafikk kan det skape tilbakeblokkeringer på Fv 714. I 
tillegg rygges det over ett-to gangfelt, noe som gjør at trafikksikkerheten for myke trafikanter 
reduseres. Generelt bør rygging i kryss og over gangfelt ikke forekomme, men det kan være 
vanskelig å gjøre noe med utformingen av området for å hindre at dette skjer. Plassene 
nærmest krysset kan anlegges i 90 grader, istedenfor 45 som i dag. Dette vil dog kreve et 
større dagens bredde på 5,3 m bak plassene økes til 6 m for å oppfylle krav i Hb N100. 
Alternativt kan plassene som skaper problemer fjernes helt. 
 

   

Figur 7: Bil rygger fra skråparkering og ut mot rundkjøring 
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5.2 Trang kjørebane i Sentrumsgata og Skolegata 

Kartgrunnlaget viser at Sentrumsgata i dag har en vegbredde på ca. 5,3 m, mens Skolegata 
har en bredde på mellom 5,5 og 6 m. Hb N100 anbefaler at gater med ÅDT 0-4000 kjøretøy 
bør ha vegbredde på 6 m inkludert skulder. 
 
Sentrumsgata og Skolegata brukes også til varelevering fra tunge kjøretøy. Dette gjør at 
personbil/lastebil må kjøre opp på fortauet for å komme forbi hverandre. Figur 8 og Figur 9 
illustrerer at Skolegata er stedvis trang, mens Sentrumsgata er gjennomgående for smal. 

  

Figur 8: Lastebil parkert i Skolegata. 

  

Figur 9: Lastebil bruker hele Sentrumsgata. Lastebil og personbil passerer svært nært. 

5.3 Utforming av Sentrumsgata 

Sentrumsgata har i dag en noe uheldig utforming i den sørligste delen fra der gang- og 
sykkelvegen krysser på tvers, vist i Figur 10. Kurvaturen på vegen og kantsteinslinja gjør at 
det ikke ser ut som om Sentrumsgata er en gjennomgående gate, men at nordligste del av 
Sentrumsgata er en avkjørsel fra der sørligste del av 0Sentrumsgata svinger vestover i 
retning Fv 714.  
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Figur 10: Sentrumsgata, kilde: Norgeibilder.no 

Bilistene må ta i bruk fortau og gangfelt for selv å «rette ut» veglinja, noe som resulterer i 
dårlig fremkommelighet. At vegen allerede er trang gjør ikke fremkommeligheten bedre. Figur 
11 og Figur 12 viser henholdsvis bil gjennom området og området sett fra nord og vest. 
 

 

Figur 11: Bil kjører over gangfeltet i Sentrumsgata. Sett sørfra. 
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Figur 12: Sentrumsgata sett fra sør og vest 

Sørlige del av Sentrumsgata er bredere enn resten av vegen og inviterer dermed til 
langsgående parkering foran Hitratorget (markert i gult på bilde til høyre i Figur 13). Det er i 
dag skiltet parkering forbudt, men arealet kunne vært utnyttet på en mer effektiv måte – 
særlig med tanke på at dette området ikke har noen egen sone for varelevering. 
 

  

Figur 13: Dårlig utnyttet areal foran Hitra-torget. Skiltet parkering forbudt. I bildet til 

høyre er området markert i gult. 

5.4 Parkering 

Hitra kommune uttrykker at det er noe knapt med parkeringsplasser i sentrum under ferier og 
høytider. Samtidig rapporteres det om at det i dag ikke finnes muligheter for sanksjoner ved 
feilparkering etc. Det er derfor et ønske fra kommunen om strengere regulering på parkering, 
med sanksjonsmuligheter. Det er også ytret ønske om en mer tydelig fordeling av plasser på 
kunder, ansatte, og beboere. 
 
Det er i dag problemer med at ansatte på kjøpesenter/butikker parkerer på plassene 
nærmest butikkene. Dette gjør at bilister som er avhengige av å parkere nært inngang ikke 
har mulighet til dette.  
 
Det observeres også at reguleringer på parkering i sentrum ikke respekteres. Et eksempel er 
parkering på HC-plass uten bevis. 
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5.5 Hitra-torget 

I den sørlige enden av Sentrumsgata foran Kulturhuset er det i dag anlagt torg, som vist i 
Figur 14.  
 

 

Figur 14: Torget i Fillan 

Torget er med på å skape et triveligere sentrum, og burde i utgangspunktet være forbeholdt 
myke trafikanter. Dessverre blir det isteden brukt som parkeringsplass og lasteområde for 
både personbiler og tunge kjøretøy. Skilt med parkering forbudt blir ikke respektert. Kjøretøy 
må krysse både gangfelt og gangveg for å kjøre inn/ut av torget. Fordi skilting og utforming 
ikke videre inviterer til biltrafikk, kan det oppstå farlige misforståelser mellom kjøretøy og 
myke trafikanter. Situasjon med biltrafikk på torget er illustrert i Figur 15 og Figur 16. 
 

 

Figur 15: Biltrafikk på torget 
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Figur 16: Personbiler rygger/kjører ut av torget over gangveg og gangfelt. Lastebil 

parkert i Sentrumsgata. 

5.6 Trang innkjøring til parkering foran 90/33 og 90/34 

  

Figur 17: Innkjøring til parkering foran eiendommer 90/33 og 90/34. Området er 

markert med rød sirkel i bildet til høyre. 

Figur 17 viser at det i dag er veldig trang innkjøring til parkeringsplass foran forretninger i 
eiendommer 90/33 og 90/34 vis-a-vis Hitra-torget. Årsaken er i hovedsak hushjørnet som 
«stikker ut». På grunn av nødvendig svingradius kan ikke to biler møtes samtidig i 
innkjørselen, og det oppstår dermed en situasjon hvor bilen som er på vei inn må rygge ut 
igjen.  

5.7 Adkomst til boligområdene i øst 

5.7.1 Vikatoppveien 

Avkjøring fra Vikaholmveien til Vikatoppveien har en for krapp radius, noe som fører til at 
biler kjører over kantsteinslinja på veg ut/inn i krysset. Kantsteinslinja er vist i Figur 18. Her 
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bør radius på kantsteinslinja endres i henhold til standard utforming for å unngå konflikter 
mellom kjøretøy og andre trafikanter. 
 

 

Figur 18: Krapp radius i krysset Vikaholmveien/Vikatoppveien 

Det er i dag oppmerket en 2 m bred fortaussone i Vikatoppveien (se Figur 19). Adkomstveier 
til boligområder har ingen krav til fortau, men det bør vurderes om det bør etableres fortau 
med fysisk avskilling i form av kantstein dersom vegen brukes av mange fotgjengere og er 
del av skoleveg.  
 

 

Figur 19: Fortau i Vikatoppvegen 

5.7.2 Storhaugen 

Ut ifra kartgrunnlaget ser adkomstvegen fra Vikaholmveien frem til Storhaugen noe smal ut. 
Kartgrunnlaget viser et kjøreareal med bredde ca. 3,5 m, og 3,3 m på det smaleste. Bredde 
på fortau er 1,5 m.  
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5.8 Gjennomkjøring parallelt med Fv 714 

  

Figur 20: Gjennomkjøring forbud sør (bilde til venstre) og nord (bilde til høyre) for 

Hitra-torget 

Som vist i Figur 20 er det i dag skiltet forbud mot gjennomkjøring forbi Hitra-torget parallelt 
med Fv 714. Det har blitt observert at skiltingen ikke respekteres. Figur 21 viser hvordan det i 
dag er åpent fra parkeringsplass utenfor Hjorten kjøpesenter, og videre ingen fysiske 
sperringer frem til parkeringsplass foran Rema 1000. Dermed har bilister mulighet til å 
benytte seg av denne «snarvegen». På denne strekningen vil gang- og sykkelveg krysses, 
og det bør vurderes om det skal settes opp fysiske sperringer. Det må likevel være mulig for 
varelevering å ta i bruk vegen bak Hitra-torget, og blokkeringer på denne delen av 
strekningen kan derfor ikke være permanente.  
 

  

Figur 21: Gate parallell med Fv 714.  Bilde til venstre sett fra parkeringsplass utenfor 

Hjorten kjøpesenter (nordfra). Bilde til høyre sett fra gang- og 

sykkelvegen som krysser Sentrumsgata på tvers (nordfra). 
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Det er opplevd tilfeller av «nesten-ulykker» hvor biler som kjører gjennom traseen møter på 
ansatte ved Rema 1000 som transporterer paller o.l. inn/ut av vareleveringssonen. 
Passasjen er relativt trangt, og for å sørge for en trygg lastesone bør det ikke være mulig 
med gjennomkjøring for personbiler. 

5.9 Varelevering til Rema 1000 

I dag ankommer vareleveranser til Rema 1000 fra sørsiden, og stanser på langsiden av /bak 
Hitra-torget. Her er det ikke plass til å snu, og fører må enten rygge ut på parkeringsplass 
foran butikken for å snu, eller kjøre gjennom og inn til Sentrumsgata. Det er umulig å unngå 
situasjoner med rygging på en parkeringsplass, men rygging med tunge kjøretøy bør så langt 
det er mulig unngås på områder hvor myke trafikanter også ferdes. Det påpekes at 
passasjen hvor varetransporten kjører/rygger ligger vis-a-vis gang- og sykkelvegen langs Fv 
714, og at det går en sti fra gang- og sykkelvegen opp til parkeringsområdet (se Figur 22). 
Her er det rimelig å tro at siktforholdene er dårlige i en ryggesituasjon. Det bør etableres en 
løsning hvor varetransporten enten kommer fra Sentrumsgata og kjører ut i sør, eller 
ankommer sørfra og kjører ut gjennom Sentrumsgata i nord.  
 

 

Figur 22: Sti fra gang- og sykkelveg inn til parkeringsområdet. 

5.10 Sentrumsgata eneste adkomst til Fv 714 

All trafikk som genereres øst for sentrum må ta i bruk Sentrumsgata for å komme ut på Fv 
714. I fremtiden bør det vurderes om det må anlegges en ny trasé rundt sentrumsområdet på 
sør- eller nordsiden for å redusere belastningen og opprettholde trafikksikkerheten for myke 
trafikanter i sentrum.  

5.11 Fylkesveg gjennom sentrumsområde 

Etter hvert som Fillan vokser, og trafikken på Hitra vokser, kan det oppleves uheldig med en 
fylkesvei med stor mengde tungtrafikk gjennom sentrumsområdet. Fv 714 flytter i dag 2290 
kjøretøy gjennom Fillan i døgnet, hvorav 20% er tunge kjøretøy (NVDB, 2014). Spesielt bør 
det noteres at skolebarn som kommer fra områdene øst for sentrum må krysse fylkesvegen 
for å komme til skolen. 
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6 Forslag til trafikale endringer  

Følgende kapittel presenterer mulige tiltak og endringer som bør vurderes iverksatt i 
forbindelse med utvikling av Fillan sentrum. Faremomentene er beskrevet i foregående 
kapittel. 

6.1 Utvidelse av Sentrumsgata og Skolegata 

Kjørebanen i Sentrumsgata og Skolegata er i dag for smal for kjøring i begge retninger. Det 
kan være et alternativ å utvide denne til minst 6 m. Dette vil dog kunne gå på bekostning av 
parkeringsplasser i Sentrumsgata, Skolegata og foran Hjorten kjøpesenter, samt arealer 
tiltenkt myke trafikanter og muligens over eiendomsgrenser. Dette må det gjøres egne 
vurderinger på. 

6.2 Enveiskjøring i Sentrumgata og Skolegata 

Det kan være en løsning å ta i bruk enveisregulering gjennom Sentrumsgata og Skolegata 
frem til krysset mellom Vikaholmveien og Skolegata. Forslag til kjøremønster er vist under i 
Figur 23. 
 

 

Figur 23: Alternativt kjøremønster i sentrum 

6.3 Endret utforming av sentrumsgata 

6.3.1 Rettere veglinje i Sentrumsgata 

Figur 24 viser anbefalt endring av veglinjen for å forbedre trafikkavvikling i sørligste halvdel 
av Sentrumsgata. Dagens vegbredde i Sentrumsgata er 5,3 m. Dersom enveisregulering 
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vedtas bør bredden på kjørebanen være rundt 3,5 m. Det er skråparkering langs store deler 
av Sentrumsgata. Hb N100 anbefaler at det er et rom på 2,8 m bak skråplasser på 45 grader 
(dagens utforming). Dersom dagens kjørebredde skal beholdes i sentrumsgata vil 
manøvreringsarealet være ca. 1.8 m. Dette kan vurderes som tilstrekkelig bredde når 
kjørefeltet er 3,5 m bredt. 
 
I Figur 24 er dagens vegbredde på 5,3 m beholdt. 
 

 

Figur 24: Forslag til endret veglinje i Sentrumsgata 

En løsning kan være å markere manøvreringsarealet bak skråparkeringen med en 
kantsteinslinje (0 cm vis). En slik kantsteinslinje er benyttet i Fjordgata i Trondheim i dag, se 
Figur 25. 
 

 

Figur 25: Kantsteinsmarkering av manøvreringsareal, kilde: Google Street View 
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6.3.2 Varelevering i Sentrumsgata 

Butikker i Sentrumsgata og på Hitra-torget mottar vareleveranser fra Sentrumsgata. Dette 
medfører at tunge kjøretøy må parkere i gaten, og det gjør det vanskelig når andre 
personbiler eller tunge kjøretøy skal gjennom Sentrumsgata. 
 
Det anbefales derfor at det også etableres eget område for varelevering. Et forslag er å 
utvide Sentrumsgata på sør-østsiden mot Kultursenteret. På denne måten blir ikke 
varetransporten i vegen, og man unngår rygging eller manøvrering som reduserer 
trafikksikkerheten til myke trafikanter i sentrum. Forslag til utforming er vist i Figur 26. 
 

 

Figur 26: Forslag til utforming av lastesone i Sentrumsgata 

Det er beregnet at hver butikk har i snitt èn vareleveranse for dagen. Med antall butikker på 
Hitra-torget medfører dette 10-12 leveranser hver dag. Ut ifra Hb V126 er det da behov for èn 
lasteplass i sentrumsgata. 
 
Denne løsningen vil fungere best dersom det er enveiskjøring i Sentrumsgata/Skolegata, 
men vil også kunne fungere dersom dagens kjøremønster beholdes.  
 
Hjorten Kjøpesenter har i dag varelevering foran egen tomt og er ikke tatt med i beregningen. 
 
Hb N100 oppgir nødvendig bredde på 6 m dersom det legges opp til en løsning med 
varelevering ved kanstein. Dette gjelder for gater med fartsgrense 30-40 km/t og Ådt < 4000 
samt et antall tunge kjøretøy som ikke overskrider 100 kjt/d. se Figur 27 for tverrsnitt. 
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Figur 27: Tverrprofiler, kilde: Hb N100 

6.4 Parkering 

Kundeparkering og parkering for ansatte i sentrum bør være tydelig avskilt. 
Parkeringsplasser nærmest butikker og kjøpesenter bør forbeholdes kunder, mens en kan 
legge ansattparkering til områdene like øst for sentrum. Det bør gjøres egne vurderinger på 
hvor mange plasser som trengs til ansattparkering, og hvilke plasser som er best egnet. 
 

 

Figur 28: Dagens parkeringsplasser i sentrum 
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Det bør gis muligheter til sanksjoner dersom parkeringsregulering ikke overholdes. I forhold 
til problemet med at kundeparkering benyttes av andre enn kunder kan det være en løsning 
å benytte parkeringsskive. P-skive benyttes i hovedsak ved gratis parkering, og formålet er å 
forhindre at biler står parkert på plassen over et lengre tidsrom, og således opptar plassen 
fra andre. 
 

6.5 Endret utforming av innkjørsel til parkering foran 90/33 og 90/34 

Problemet med for trang innkjøring kan løses ved at én eller to av plassene lengst øst på 
parkeringsområde tas bort til fordel for en bedre innkjørsel. Dette er gjennom en 
sporingsanalyse i Figur 29 under. Her er to parkeringsplasser fjernet til fordel for bredere 
innkjøring. 
 

 

Figur 29: Sporingsanalyse innkjøring flyttet 2,5 m vest og 2 plasser fjernet. 

6.6 Stenging av Hitra-torget og parallell gate med Fv 714 

Hitra-torget bør stenges for all biltrafikk. Dersom det anlegges sone for varelevering i 
Sentrumsgata er det ikke noen åpenbar grunn til at torget lenger bør være åpent for kjøretøy. 
Stenging kan gjøres i form av betongblokker, pullerter, ev.t bom for regulering av adkomst 
ved behov. 
 
Gaten som løper parallelt med og nærmest Fv 714 bør stenges av fra parkeringsplassen ved 
Hjorten kjøpesenter og frem til Rema 1000. Det må gjøres egne vurderinger på hvor det kan 
brukes permanenter sperringer, men det må legges til rette for at varelevering til Rema 1000 
og butikkene i sør fortsatt kan benytte vegen.  
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6.7 Adkomstveger til boligområdene i øst 

6.7.1 Vikatoppveien 

Det er i dag ca. 24 boenheter i Vikatoppveien. Håndbok N100 anbefaler at avkjørsler til veger 
med flere enn 10 boenheter bør utformes med radius 9 m. Illustrasjon av dette er vist i Figur 
30. 
 

 

Figur 30: Illustrasjon av R=9m i kryss mellom Vikaholmveien og Vikatoppveien. 

6.7.2 Storhaugen 

 
For adkomstveger i boligområder med inntil 50 boenheter kan 3,5 m bredde benyttes. For 
adkomstveger til boligområder med flere enn 50 boenheter skal det benyttes 4 m asfaltert 
bredde og 0,5 m grusskulder. Det er ikke krav til fortau på vegen, men dersom vegen 
benyttes av mange fotgjengere og som del av skoleveg bør fortauet opprettholdes. 
 

6.8 Kjøremønster varelevering Rema 1000 

For å unngå rygging av tunge kjøretøy langs gang- og sykkelvegen ved Fv 714 og inne på 
Rema 1000s parkeringsplass bør vareleveranser til Rema benytte seg av adkomst fra 
Sentrumsgata i nord. Kjøretøy kan da kjøre ut på Fv 714 gjennom utkjøring i sør.  
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Denne løsningen kan benyttes både ved enveiskjøring og toveiskjøring i 
Sentrumsgata/Skolegata, og det kan stenges for gjennomkjøring fra sør slik at kjøreretning i 
gaten blir nord-sør. Dette vil skape et ryddigere og mer oversiktlig trafikkbilde. 
 

6.9 Egen samleveg fra boligområdene i øst til Fv 714 

Dersom det blir et stort problem med trafikkavvikling fra boligområdene i øst til Fv 714 kan 
det være et alternativ å anlegge en egen samleveg fra disse områdene og inn til Fv 714. Det 
må gjøres egne vurderinger på hvordan en slik veg eventuelt skal anlegges.  

6.10 Miljøgate 

I fremtiden bør det vurderes om Fv 714 bør flyttes ut av sentrum. Det finnes mange 
eksempler på sentrumsområder som har fått betydelige løft som følge av at hovedvegen 
flyttes, og at det anlegges miljøgate hvor den pleide å ligge. 
 
Omlegging av veg gjennom bebygd område til miljøgate kan ha en positiv påvirkning på 
trafikksikkerhet. Det er ofte gjennomfartsårer med stor andel tungtrafikk som ombygges til 
miljøgater. Fartsdempende tiltak i miljøgater gjør at fartsnivået går ned. En smal kjørebane 
avgrenset med kantstein har også den samme effekten. 
 
Miljøgate er en estetisk løsning som er godt egnet i sentrumsområder. Bruk av forskjellige 
materialer, møblering og grønne områder gjør det attraktiv å gå, sykle og kjøre. 
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7 Vurdering og drøfting  

 
I det videre kommer omtaler av alternativene som kan være aktuelle for Fillan sentrum. I 
alternativene som omtales i delkapittel 7.2 og 7.3 forutsettes det også endringer i utforming 
av kjørearealene, herav; endret veglinje i Sentrumsgata, etablering av sone for 
vareleveranser i Sentrumsgata, oppgradering av kryss Vikaholmveien/Vikatoppveien, samt 
stenging av Hitra-torget og gaten parallell med Fv 714 for biltrafikk. 

7.1 «0-alternativet» 

«0-alternativet» er en fremskrevet situasjon som beskriver fremtidig trafikkavvikling dersom 
ingenting gjøres med dagens utforming og kjøremønster i sentrum. 
 
Dagens løsning i sentrum er trang og uoversiktlig, og spesielt kombinasjon av trangt kjørefelt 
og dårlig opparbeidede løsninger for varelevering i sentrumsområdet har potensial til å skape 
farlige situasjoner for myke trafikanter. Samtidig vil det at en har toveistrafikk på en relativt 
smal vei som i dag, bidra til at farten holdes nede pga. møtende trafikk som det må vikes for.  
 
Arealer for gående og syklende i sentrum er prioritert, men dagens vegutforming og 
kjøremønster gjør at bilister også må ta i bruk disse arealene. Dersom en ønsker å skape et 
sentrum med trygge arealer for gående og syklende, samt trygg skoleveg for barn, bør 
utforming og/eller kjøremønster endres. 

7.2 Endret kjøremønster i sentrum 

I dette alternativet inngår det at det reguleres for enveiskjøring gjennom Sentrumsgata til 
Skolegata, frem til krysset mellom Skolegata og Vikaholmveien. På denne måten blir trafikk 
som skal til Idrettshall/skole/boliger i øst ikke nødt til å kjøre gjennom hele sentrum. 
Enveiskjøring er en god løsning som vil skape et tryggere og mer oversiktlig trafikkbilde i 
sentrum. Alternativet medfører relativt lave byggekostnader, og gjør at mye av dagens 
utforming kan beholdes.  
 
Fordelene med enveiskjøring er en reduksjon av trafikken og et klarere trafikkbilde. 
Ulempene er større omveier med større trafikkbelastning i det tilstøtende veisystemet, 
vanskeligere å finne fram for ukjente, omveier for beboerne og omlegging av ruter for post, 
renovasjon etc. Det er vanlig at syklister har mulighet til å sykle mot kjøreretningen i gater 
med enveiskjøring, og dette kan potensielt skape problemer ved at trafikanter ikke forventer 
trafikk i motsatt retning. Enveiskjøring har også potensiale til å øke farten i sentrum. Ved 
enveisregulering bør derfor fartsdempende tiltak vurderes. 

7.3 Endret kjørebanebredde i Sentrum 

Dersom dagens trafikkmønster med kjøring i begge retninger gjennom sentrum beholdes, 
bør kjørebanen utvides til minimum 6 m i Sentrumsgata. Dette vil forbedre trafikkavviklingen i 
området, og sørge for at personbiler og større kjøretøy kan møtes i gaten uten å ta i bruk 
arealene som er tiltenkt myke trafikanter. Bredere veger har samtidig en tendens til å 
resultere i høyere fart, og fartsdempende tiltak bør benyttes. 
 
Alternativet vil medføre noe større byggekostnader, og areal til bredere kjørebane kan 
potensielt spise av arealer til parkeringsplasser, arealer til myke trafikanter, samt gå utover 
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dagens eiendomsgrenser. Det må gjøres egne utredninger på hvordan en eventuell utvidelse 
av kjørebane bør anlegges. 

7.4 Sammenligning 

En sammenligning av alternativene nevnt over er vist under i Tabell 4. 
 

 Fordeler Ulemper Trafikksikkerhet 

0-alternativet Ingen 
byggekostnader. En 
løsning som alle er 
vant til. Bidrar til lavt 
fartsnivå. 
 
 
 

Delvis vanskelige 
forhold for 
varelevering. Trangt, 
med dårlig 
fremkommelighet i 
tider med mye trafikk. 

Kan skape 
trafikkfarlige 
situasjoner for myke 
trafikanter. Det 
foreligger ikke noen 
registrerte ulykker 
i området, så 
utformingen 
er akseptabel med 
dagens 
trafikktall. 

Endret kjøremønster Relativt små 
byggekostnader. 
Bedre trafikkavvikling. 
Mer oversiktlig 
sentrumsområde. 
 
 
 
 
 
 
 

Kan virke forvirrende 
på trafikanter som 
ikke er vant til 
løsningen. Kan føre til 
omveier for deler av 
trafikken. Kan skape 
høyere fartsnivå. 

Vil redusere 
potensialet for 
trafikkulykker ved at 
bilister ikke er nødt til 
å ta i bruk arealer for 
gående og syklende 
for å komme seg 
frem.  

Endret 
kjørebanebredde 

Bedre trafikkavvikling 
i sentrum. Bedre 
fremkommelighet for 
personbiler og 
vareleveranser.  
 
 
 
 
 
 

Høyere 
byggekostnader. Kan 
spise av arealer 
tiltenkt andre formål. 
Bredere veg kan 
skape høyere 
fartsnivå. 

Vil redusere 
potensialet for 
trafikkulykker ved at 
bilister ikke er nødt til 
å ta i bruk arealer for 
gående og syklende 
for å komme seg 
frem. 

 

Tabell 4: Sammenligning av alternativer 
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8 Oppsummering 

Fillan sentrum har i dag et forbedringspotensiale når det gjelder utforming og trafikale 
forhold. Dagens vegutforming i sentrum er trang, og det skapes fort problemer når det er mye 
trafikk i sentrum. Spesielt kan det lett oppstå problemer i forbindelse med vareleveringer til 
forretningene i Sentrumsgata og Hitra-torget. Smal utforming gjør at bilister og tunge kjøretøy 
tar i bruk arealer tiltenkt myke trafikanter, og dette skaper trafikkfarlige situasjoner i et 
sentrum hvor det i utgangspunktet er gode arealer for gående og syklende. 
 
Noe av roten til problemet med trafikkavviklingen i sentrum er også at skilting og regler ikke 
overholdes. Det kjøres på veger som er stengte for gjennomkjøring, og det parkeres på HC-
plasser uten bevis. Hitra kommune og Fillan har behov for strengere regulering for bruk av 
vegarealene i sentrum, og vår vurdering er at strengere regulering, i form av mulighet for 
sanksjoner, fysisk stenging etc., vil føre til et tryggere og mer oversiktlig sentrumsområde. 
 
Trafikkanalysen viser at god trafikkavvikling er mulig i området, selv med full utbygging som 
valgte parameter. Det vil bli nødvendig med noen omreguleringer av trafikken i 
sentrumsområdet, samt oppgraderinger av utforming av kryss og avkjørsler.  
 
Det er fordeler og ulemper med både breddeutvidelse i Sentrumsgata og med enveiskjøring 
gjennom Sentrumsgata og Skolegata. Enveisregulering vil være et kostnadsbesparende 
alternativ, samtidig som at det kan bidra til å redusere andre trafikale problemer i sentrum. 
Vår anbefaling er derfor at det reguleres til enveiskjøring fra Sentrumsgata frem til krysset 
mellom Skolegata og Vikaholmveien. 
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