
 
   

2016 

Riersen Kai‐Arne 

ÅF Reinertsen med Pir II 

01.12.2016 

Fillan – Mobilitetsvurderinger



Fillan sentrum Mobilitets og transportvurdering 

Innledning 
 
Pir II med ÅF Reinertsen på mobilitet, trafikk og transport har fått i oppdrag å gjennomføre en 
tettstedsanalyse av Fillan. I denne forbindelsen har vi gjennomført en vurdering av stedets 
trafikk, persontransport og mobilitetsmuligheter. Vi har sett nærmere på hvordan mobiliteten 
kan sikres og forsterkes på miljøvennlige transportformer og hvordan mobiliteten kan være 
med på å forsterke Fillan som tettsteds. Samtidig er det en forutsetning å opprettholde stedets 
tilgjengelighet igjennom alle brukte transportformer. 
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Vurdering trafikk, mobilitet og transport i Fillan 

ÅFR og Pir II har utført en overordnet vurdering av trafikkareal, sentrumsfunksjoner i Fillan 
sentrum og mobiliteten i sentrum. 

Basert på:  

• Foreliggende trafikkanalyse 

• Befaringer  

• Erfaring fra tettstedsutvikling av småbyer. 

Vurderingen er utført med hensyn til et livlig sentrum og tilgjengeligheten for alle typer 
reisemidler som benyttes i dag fra personbil til miljøvennlige transportformer som kollektiv, 
gange og sykkel.  

 

Arealflater i dagens sentrum: 

 
Figur 1 Eksisterende arealbruk 
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Mobilitet, vurdering av konsept for sentrum 

Fillan sentrum er et klassisk Skandinavisk småbysentrum som har utviklet seg med hensyn til 
bilens premisser og ikke så mye mot det som gir kvaliteter for de som skal bruke og oppholde 
seg i sentrum. Samtidig er det en viss struktur med antydning til kvartals- og gatestruktur. Vi 
har sett litt nærmere på hva som kan gi kvaliteter for et småbysentrum. 

  
Figur 2 Sentrumssone 

 
Figur 3 Sentrumssone med mobilitet 
 
  

Tettsted og 
sentrumssoner 

Indre sone i bør være 
mest mulig bilfritt. 
Denne sonen kan 
strekke seg fra 300m – 
800m så fremt det er 
bebyggelse og 
gangvegnett i denne 
sonen. Det må legges 
opp til formelle og 
uformelle møteplasser 
som kaféer parker og 
soner med benker og 
aktivitetstilbud i 
tillegg til handel og 
service. Ytre sone er 
mer egnet til 
parkering og 
varelevering der det er 
mulig med hensyn til 
byggenes plassering i 
ytre del av 
sentrumssonen eller i 
randsonen mellom 
indre og ytre del. 
Gode gangveger og 
sykkelmuligheter fra 
ytre til indre sone vil 
forenkle en 
forflytning av 
overgangen mellom 
bil og gående.  
 



Fillan sentrum Mobilitets og transportvurdering 

Trafikk: Vurdering og forslag til tiltak for sentrumssonen. 
 
Sentrum har en tydelig hovedveg igjennom sentrumssonen i Fv 714, se figur 4. Vegene i 
sentrumssonen er tilgjengelig fra to rundkjøringer, men hovedsakelig fra rundkjøring i nord, 
og et T-kryss mot skole og kontorbygg i vest. Ellers er denne gaten bare en transportåre 
igjennom sentrum. Inne i sentrumssonen er det et ringvegsystem som er tilgjengelig fra 
rundkjøring i nord. Fra rundkjøring i sør er det kun en parkeringsplass i sør som er tilgengelig 
i sentrumssonen. Fra rundkjøring i sør er det også tilgjengelig for varetransport å ankomme 
vareleveringer i sentrum som ligger mot Fv 714. 
 

 
Figur 4 Mobilitet og vegnett Fillan sentrum (Bakgrunn fra vegkart.no) 
 
Forslag til forbedringstiltak som skal fremme sentrums og urbane kvaliteter og forbedre 
attraktiviteten på å bevege seg, bruke og oppholde seg i sentrum. 
 

• Miljøgate i Fv 714 mellom rundkjøringene 
• Sikre en indre sone med minst mulig direkte bilbruk, mest mulig gående og syklende.  
• Kollektivholdeplass trekkes nærmere sentrum, på østsiden av hovedveg 
• Gangparseller i nettverk som skal sikre gangveger i sentrum 
• Hovedtrase for sykkel, øst – vest og nord – sør. 
• Bilparkering trekkes ut av indre sone. Gjenstående veger gjerne som envegskjøring: 

Sikrer mer plass til gående og syklende (Bredere fortau, sykkelveg?), torgplasser. 
• Minske belastning i rundkjøring i nord med å lage gjennomkjøringsmulighet i 

parallelltrase til Fv 714 med tilknytting til begge rundkjøringene.  
• Etablere en ny parallell vegtrase øst for sentrum mellom rundkjøringene i nord og sør. 

Følger eksisterende veg som går parallelt med Fv 714 og tilknytter den eksisterende 
vegen med rundkjøring i sør. Tiltaket krever en utvidelse med en ny forbindelse fra 
rundkjøring i sør. 
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Miljøgate med kollektivstopp. 
Etablering av miljøgate i Fv 714 mellom rundkjøringene i nord og i sør, se figur 5 og figur 6. 
Kollektivfelt kan etableres mellom rundkjøringene, eller etableres som lomme for 2-4 busser 
på deler av strekningen. Vi foreslår å etablere kollektivfelt mellom rundkjøringene som gir 
bedre fleksibilitet med mulighet for oppstillingsplasser for både buss i rute og charterbusser.  
 

 
Figur 5 Fv 714 som miljøgate med kollektivfelt i øst mot sentrum  
 
For å synliggjøre kollektivtilbudet og gi holdeplassen mer nærhet til sentrum foreslås det å 
flytte kollektivholdeplassen med regionrutene til hovedvegen, Fv 714. Holdeplasser mot øst 
og sentrumsbyggene. På denne måten blir kollektivholdeplassen en del av 
sentrumsfunksjonene. De reisende kan benytte mer av sentrumstilbudet når de venter på 
bussen og det blir flere element som drar opp sentrumsaktiviteten. En får et mer urbant preg 
på sentrum samtidig som kollektivtrafikken har fått en mer sentral plass i sentrumsbildet og 
bussreiser kan bli mer attraktiv å kombinere med sentrum og handel. 
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Figur 6 Snittegning Fv 714 som miljøgate med kollektivfelt/holdeplass 
 
Ny gjennomgående trase øst for sentrum 
Endring av kjøremønster i sentrum, etablering av en gjennomgående trase mellom 
rundkjøringene i nord og i sør som går øst for sentrum. 
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Figur 7 Forslag til ny vegforbindelse i sør 
 
For å forbedre forholdene i rundkjøringen i nord, ser vi det som en fordel at trafikken kan 
kjøre i sentrumsområdet i en parallellgate der inn og utkjøring ikke trenger å være i samme 
rundkjøring, se figur 7. Dette underbygger forslag om å envegs regulere internvegen som går i 
sirkel inne i sentrumssonen fra rundkjøringen i nord. Dette vil begrense trafikkbelastningen i 
indre sentrumskjerne og muliggjøre gjennomkjøring uten å belaste bare en rundkjøring i Fv 
714. 
 
 


