
1Stedsanalyse Fillan

Stedsanalyse -Fillan
Utarbeidet av Pir II for Hitra kommune
15.12.2016

Foto: Stein Olav Sivertsen



2Stedsanalyse Fillan

PIR II AS
Innherredsvegen 7
7014 Trondheim

Illustrasjoner og foto er i all hovedsak utarbeidet av Pir II AS.
Foto og referansebilder er hentet fra internett der ikke annet er oppgitt.

Innholdsfortegnelse

Innledning/bakgrunn
 - Identitet

Fillan tettsted 

Analyser
 - Topografi, geologi og landskapsrom
 - Lokalklima
 - Historisk utvikling
 - Blågrønne strukturer
           - Romdannelser og siktlinjer
 - Funksjoner og møtesteder
           - Bebyggelsesstruktur

Oppsummering av fysiske omgivelser
 - Sterke sider
 - Anbefalinger videre

Landgangen - grep for sentrumsutvikling

Delområder
 A - Vikan Småbåthavn / Sjøbad
 B - Vikaholmvegen 
 C - Skulpturtorget
 D - Hittervegen
 E - Rutebilstasjonen

 K - Klatrevegg / Belysning
 P - Parkeringshus
 “Kahytt”

Fugleperspektiv 
Oversiktsplan

Eksempelprosjekt

Del 1

Del 2



3Stedsanalyse Fillan

INNLEDNING/BAKGRUNN

Stedsanalysen er en systematisering av kunnskap om Fillan tettsted, 
med fokus på dagens situasjon. Det er sett på tema som topografi, 
landskap, historisk utvikling, bebyggelsesstruktur og trafikk. Funks-
joner, kvalitet og estetikk i sentrumskjernen, bevegelsesmønster og 
muligheter for aktivitet og tiltak som er bra for folkehelse, har vært 
ønsket fokus. 

Stedsanalysen skal gi et felles grunnlag for å diskutere stedets iden-
titet, planlegging og framtidig utvikling blant befolkning, næringsliv, 
politikere og planleggere. Stedsanalysen skal vise stedets kvaliteter og 
egenart, og peke på ulike arealers sårbarhet eller egnethet for utbyg-
ging. Analysen skal også være et grunnlag for videre arbeid med 
sentrumsplan for Fillan.

Stedsanalysen fokuserer på dagens situasjon, og ser tilbake der det er 
viktig for å belyse utviklingen og resultat. Det er gjort en visuell anal-
yse basert på synlige spor og tilgjengelig datagrunnlag. I tillegg er 
innspill fra ressursgruppe med bred deltakelse brukt.

Stedsanalysen er avgrenset geografisk. I denne analysen inngår om-
råde fra Smevika i sør, Leirvågheia i vest, strandsonen langs Fillfjorden 
i øst og Gammel-Fillan og Fillheia i nord.

Identitet

Et av temaene i møte med Ressursgruppa har vært identitet, hva er Fillans 
stedsidentitet. Er det mulig å finne noen fellestrekk i forståelsen av stedet, i 
opplevelsen av stedet, en felles identitet å bygge videre på?

Identiteten formes av stedet sin egenart og særpreg, naturgitte og fysiske 
forhold, sosiokulturelle (menneskelige) og historiske forhold. Forståelse og 
opplevelse er forskjellig fra person til person og et sted kan derfor ha flere 
identiteter. Det kan være en utfordring å finne samlende identitet for ulike 
befolkningsgrupper, brukere, unge og gamle.

I samtaler i Ressursgruppa er det enighet om at det finnes noe som gir 
identitet til Fillan.

• Hjort, hjortejakt og hjorteoppdrett
• Laks og laksenæring
• Kystkultur med fiske og båtliv
• Mangfold av nasjonaliteter
• Vind og mye vær
• Dugnadsånd
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• Gammel Fillan og Fillheia (område A)
• Aurn med Aurtoppen (område B)
• Fillan boligfelt del 1-4 med Slokheia (område C)
• Sentrumsområdet med helsetunet og Vikan  
 (område D)
• Området fra bergverket til rundkjøringen   
 (område E)
• Oldervika mot Leirvågen (område F)
• Olalia (område G)
• Smevika, Skaget (område H)

Fillan tettsted kan deles inn i åtte delområder. I denne 
stedsanalysen har vi sett på disse i sammenheng, og 
ikke analysert områdene hver for seg.

FILLAN TETTSTED

Fillan er et tettsted, og administrasjonssenteret i Hitra 
kommune i Sør-Trøndelag. Tettstedet har ca. 1000 
innbyggere per 1. januar 2016. Navnet er avledet av 
«fjell». Etter kommunesammenslåingen i 1964 ble det 
bygget nytt herredshus for Hitra kommune i Fillan. 

Daværende Fillan sentrum lå sjønært ved Fillfjorden 
og huset mellom 1967 og 1992 fergeleie for 
Fergesambandet Fillan–Brøttingsvåg. Man valgte å 
ikke bygge det nye herredshuset i det eksisterende 
sentrum, men på en ubebygd myrområde ved 
fylkesveg 714, som siden har blitt det «nye» Fillan 
sentrum.

I årene etterpå ble det bygget barne- og ungdomsskole 
og samfunnshus i tilknytning til herredshuset. Hitra 
videregående skole ble grunnlagt i 1977. Videregående 
fikk i 1980 eget skolebygg lokalisert på motsatt side av 
riksveien i forhold til ungdomsskolen. 

Fra 1980-årene er det også kommet til en betydelig 
servicenæring. Foruten herredshus, skoler og 
varierende forretningstilbud finnes her Hitrahallen, Hitra 
misjons- og nærmiljøsenter, tannlege, brannstasjon 
og et helsetun som inneholder sykehjem, legekontor, 
svømmehall mv.

Fylkesveg 714 er hovedvegen gjennom tettstedet og 
deler sentrum i to. Dagens ÅDT på fylkesevegen er ca.  
2300 kjøretøy, hvorav 20% er tunge kjøretøy
(NVDB, 2015).
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Kystlandskapet langs Fillfjorden mellom Gammel-Fillan 
og Smevika er variert og kupert. Det opprinnelige 
landskapet er godt synlig langs hele strekningen. 
Her er det myrer, kystlynghei og lav vegetasjon med 
furu og blandingssløvskog. 

På de karakteristiske kollene nærmest fjorden er det 
delvis bart fjell. Dette er gjenkjennelig langs hele 
kystlinja på Hitra. Høydedragene Leirvågheia og 
Storslokheia er en tydelig avgrensning av landskapet i 
vest.

Topografien gir lune viker og helninger i terrenget 
mot sør. Sammen med rikt jordsmonn har dette gitt 
gode muligheter for landbruk og bosetting. I dagens 
kystlandskap langs Fillfjorden er det flere steder 
oppdyrkede områder som er ryddet og planert. De 
ligger godt inn i terrenget, i viker og mellom koller, stort 
sett langs fylkesvegen innenfor strandsonen.

22.09.2016

kilden.nibio.no

Kart fra Kilden

Granitt, granodioritt

Mangeritt til gabbro, gneis og amfibolitt

Kvartsdioritt, tonalitt, trondhjemitt

Dioritt, monzodiorit

Glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, amfibolitt

Sandstein (Arkose)

TOPOGRAFI, GEOLOGI OG LANDSKAPSROM

Fjell i dagen

Grunnlendt

Bakkenliggende åser
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Koller

Sentrumsflaten

Koller

Sentrumsflaten

Landskapsrom med utsyn til fjorden

Høydelagskart lagt over ortofoto
Lavest Høyest
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kilden.nibio.no

Kart fra Kilden

Hitra og Fillan ligger utsatt til for vind og vær. 
Topografien med høydedragene i vest gjør at Fillan 
sentrum og bebyggelsen rundt til dels ligger i le 
for de fremherskende vindretningene fra sørvest. 
Også de mindre høydedragene og kollene i og 
omkring sentrumskjernen har en viktig funksjon for å 
opprettholde lokalklimaet og dempe påvirkningen av 
de sterkeste vindene.

Åpenhet mot sør, øst og til dels mot vest gir svært 
gode solforhold hele året. 

Anbefaling videre:

• Ta vare på og verne om terrengformer og 
vegetasjon som har betydning for lokalklimaet i 
Fillan sentrum, og for boligområdene omkring

• Ved videre utbygging av sentrum, legge vekt på 
lokalklima, og virkninger ny bebyggelse kan ha 
på gater og uterom i sentrum. 

• Vurdere lokalklima ved plassering av 
ny bebyggelse rundt sentrum, hvordan 
lokalklimaet vil være på uterommene rundt ny 
bebyggelse

• Vurdere tiltak som ny beplantning, 
lebebyggelse/vegger, flytting av funksjoner 
for å bedre lokalklima på utsatte møte- og 
oppholdssteder i sentrum

LOKALKLIMA

Fremherskende vindretning sommer
Fremherskende vindretning vinter

Kaldluftsdrenasje i bekkedrag

Topografi som har betydning for 
lokalklima

Høydelagskart lagt over ortofoto
Lavest Høyest
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kilden.nibio.nokilden.nibio.nokilden.nibio.no

HISTORISK UTVIKLING 

Fillan kirke bygget i 1789

Oldervika

Vikan

Fjellnesset

Fillnesset
Bronsealder / jernalder

Fillheia
Steinalder

Fillan kirkested
1600 tallet, fjerde kvartal 1700 
tallet

Løsfunn 
Steinalderen

Bosetning-aktivitetsområde
Steinalderen

Postbakkheia
Steinalderen

Fillan 1
Steinalderen

Vikan
Steinalderen

Storhaugen
Eldre steinalderen

Oldervik
uviss tid

Leirvågen
Yngre steinalder

Dyrstihalsen
Steinalder

Sommerfjøsåkeren
Steinalderen

Rauhammerviken (Garasjeåkeren)
Steinalderen

Det er registrert masse kulturminner langs Fillfjorden. 
Fra steinalder er det funnet spor etter fangst og 
bosetting, og det er gjort funn fra bronse- og jernalder. 
Langs fjorden har det vært menneskelig aktivitet i 
mange tusen år, og det har satt preg på landskapet. 

I steinalderen lå strandlinja flere meter høyere enn 
i dag. Mange av de eldste sporene ligger litt opp i 
terrenget, og i le på sørsiden av kollene. Den første 
gårdsbebyggelsen er også lagt slik, i vikene langs 
fjorden, på sørsiden av høydedrag og på de flatere myr- 
og sletteområdene mellom kollene. Gårdene ligger 
fortsatt slik i dag, med jorder og kulturmark omkring. 

Kartet viser sammenhengen mellom:

•	 steder med marineavsetninger (blått)
•	 eksisterende jordbruksarealer (gult) 

..og	der	vi	finner	kulturminner	og	de	eldste	
gårdene/bosetningene.

kilden.nibio.no

Markerte høydedrag

Gamle Fillan

Vikan

Oldervika

Smevika

Småkupert jordbrukslandskap

Strandsone

Naturmark lite vegetasjon

Rådhuset bygget på 1960-tallet

Hav - og fjordavsetninger
Tegnforklaring

Underlag: kart fra 1967

Dagens jordbruksarealer
Dagens jordbruksarealer

Fredet lokalitet
Vernet el. uavklart lokalitet
Tidligere fredet lokalitet

Arkeologisk lokalitet
Bebyggelse- infrastruktur
Kirkested

Kulturminneregistreringer Askeladden

Meldepliktig i hht kulturminnelova
Annet sefrak-bygg

Sefrakregistreringer Askeladden

Boligbebyggelsen fra tidlig 1900-tall ligger i tilknytning 
til gårdene, eller langs gammelvegen til Valen og langs 
fylkesvegen (sorte sirkler på kartet til høyre). Fillan som 
kommunesenter ble etablert i 1964. 

På 1970-tallet og framover ble det bygget ut nye 
service- og næringsfunksjoner i det nye tettstedet 
og boligene er bygget som eneboliger i felt rundt 
sentrumskjernen. Langs fylkesvegen sør for Fillan, 
mellom Oldervika og Leirvågen, og i Olalia er det også 
en del frittliggende eneboliger. Kommunen har bidratt 
til utbygging av en del leilighetsbygg nært sentrum.
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HISTORISK UTVIKLING

Deler av den nyeste boligbebyggelsen som har 
kommet på 2000-tallet er lagt oppå de karakteristiske 
kollene. (mørke brune felt). Det gir bokvaliteter som 
sol og utsyn, samtidig som de ligger værhardt til, og 
bryter med det historiske utbyggingsmønsteret i 
kystlandskapet.

Ved å sammenligne kartet fra 1967 med 
vegetasjonskartleggingen til landskapanalysen fra 
1990 (kilde) og dagens situasjon, er det mulig å tenke 
seg at landskapet før kommunesammenslåingen 
hovedsakelig besto av: ubebygde høydedrag,  
større partier med småkupert jordbrukslandskap, et 
mellom nivå med naturmark med lite vegetasjon og 
strandlinjen (se kart nedenfor). De eldre bosettingene 
i vikene er vist med sorte sirkler og ligger i det 
småluperte jordbrukslandskapet. Rådhuset ser vi er 
bygget på det vi kaller “sentrumsflaten”.

Anbefalinger videre:

• Vurdere fortetting i vikene og utbygging i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse på 
flatene, framfor å bygge oppå og helt inntil 
kollene

• Utvikle Gammel-Fillan videre til et godt 
boligområde, som supplement til sentrum, og 
lage gode gangforbindelser mellom områdene

• Ny bebyggelse må ikke hindre ferdsel i og langs 
strandsonen

bebyggelse på høydedrag

bebyggelse i småkupert jordbrukslandskap

bebyggelse på sentrumsflaten
utfylling, inngrep, bebyggelse i strandsonen

Markerte høydedrag 
ubebygd

Naturmark med noe 
vegetasjon

Småkupert jordbrukslandskap
ubebygd

Strandsone Sentrumsflaten
bygg 1960- tallet

Småkupert jordbrukslandskap
bebygd

Strandsone
utfylling/ inngrep
Bekkedrag
utviklet industri

Sentrumsflaten
bebygd

Markerte høydedrag 
bebygd

Områder med vegetasjon 
bebygd

Siden kommunesammenslåingen har utviklingen av  
Fillan fulgt ulike prinsipper:

• bebyggelse rundt Rådhuset og på “sentrumsflaten”
• bebyggelse på kollene og det bakenforliggende 

høydedraget
• bebeyggelse i det småkuperte jordbrukslandskapet
• utfyllling og inngrep i strandsonen

Tegnforklaring
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kilden.nibio.no

BLÅGRØNNE STRUKTURER - NATUR OG FRILUFTSLIV

FILLHEIA

SLOKHEIA

FILLVATNET

BLÅSKOGVEIEN OG 
SPORTSHYTTE

LEIRVÅGVATNET VEST
GAMMELVEIEN TIL 
VALEN

BLÅSKOGVEIEN ØST

DYET

STORHAUGEN

AURN OG EAHOLMEN

KLOMPEN

VIKANFJÆRA

HEKSESKOGEN

Hitra kommune har registrert viktige friluftsområder i 
og rundt Fillan tettsted. Områdene er mer og mindre 
tilgjengelig og tilrettelagt. Dyet, Aurn og Eaholmen, 
Storhaugen og Blåskogveien er av de områdene som 
er mest brukt fra sentrum. Områdene er delvis knyttet 
sammen med gangveger og stier, og er en viktig del av 
grønnstrukturen i sentrumskjernen. 

Det er to opprinnelige vassdrag på hver side av 
sentrumskjernen. Bekken fra Fillvatnet renner ut i 
Fillvågen/Aurn, og bekken fra Leirvågvatnet som 
renner ut i Leirvågen. Bekken fra Fillvatnet ligger for det 
meste i rør, mens bekken fra Leirvågvatnet er åpen og 
er en kvalitet for stedet.

Vegetasjon i sentrum
Sentrumskjernen har mange grønne flater og trær 
på rekke eller i gruppe. Vegetasjonen ser ut til å være 
planlagt sammen med oppgradering av veger eller nye 
utbyggingsprosjekt, uten at det er laget en helhetlig 
plan for vegetasjon i sentrumskjernen. De fleste grønne 
flatene er små gressplener som ikke kan benyttes 
til opphold og aktivitet. Sammen med trærne er de 
visuelle element som gir sentrum et grønt preg. 

Anbefaling videre:

• Regulere og sikre områdene som grønne lunger i 
sentrum

• Øke tilgjengelighet og tilrettelegging, med 
skilting, gode atkomster og belysning på enkelte 
punkt eller strekninger

• Legge til rette for gode sammenhenger 
mellom stedene, slik at de tydeligere blir en 
sammenhengende grønnstruktur

• Informere om stedene med kart og skilting, som 
del av folkehelsearbeidet

• Holde bekkeløp åpne og vurdere å åpne der de 
er lukket. 

• Vurdere åpne overvannsløsninger i nye 
utbyggingsprosjekt i sentrum

• Skaffe oversikt over grønne areal og trær i 
sentrum, få områdene til å henge bedre sammen 
og vurdere andre funksjoner og opparbeidelse 
for en større variasjon og aktivitetsmuligheter. 
Drift og opplevelsesverdi kan vurderes i 
sammenheng.

Tegnforklaring

Grønne	flater	i	sentrum

Dagens jordbruksarealer

Treslag

Barskog
Løvskog
Blandingskog

Kartlagte turstier

Friluftsområder

BEKKVIKFJÆRA
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22.09.2016

kilden.nibio.no

Kart fra Kilden

?
?

Definerte romStore høydedrag

Høydedrag, koller

Landskapsrom

Sentrumsflaten

Utflytende rom

Utsikt fra kolle

Utsyn mot fjorden

ROMDANNELSER OG SIKTLINJER

Det er landskapsformasjonene Storslokheia, kollene og 
kystlinja med strandsonen langs Fillfjorden som danner 
de mest overordna romvirkningene i Fillan sentrum. En 
del bebyggelse ligger oppunder kollene og på skrenter 
og herfra er det flott utsyn over landskapet, fjorden og 
tettstedet. Samtidig er en slik plassering godt synlig fra 
nedenforliggende platå. 

Sentrumskjernen ligger høyere og 5-700 meter fra 
havna i Vikan. Det er få steder i sentrumskjernen det 
er godt utsyn til Fillfjorden, og stedet henvender seg 
mer til hovedvegen fv. 714 og sentrumsgatene enn til 
fjorden. I sentrumskjernen er det ikke en selvfølge at 
Fillan oppleves som et sted ved fjorden.

I sentrumskjernen er Sentrumsgata og Skolegata gode 
gaterom, som kan utvikles videre og forsterkes i andre 
veger i sentrum.

Anbefaling videre:

• Fortette i sentrumskjernen og prioritere 
utbygging på sentrale tomter som gir enda mer 
kompakt og urbant sentrum

• Velge utbyggingskonsept som forsterker 
gateløp og gir gode romdannelser som frister til 
uteopphold og liv i gatene

• Holde kollene og «horisontene» fri for 
bebyggelse for å bevare landskapstrekk som 
identitet for Fillan

• Være bevisst siktlinjer langs gater og 
fondvirkninger for enden av viktige gangakser. 

• Forsterke og gjøre tilgjengelig utvalgte 
utsiktspunkt i og nær sentrumkjernen

• Utvikle gode gangforbindelser og Vikholmvegen 
mellom sentrumskjernen og havna i Vikan.

BEBYGGELSESSTRUKTUR

Bebyggelsen i og rundt Fillan kan røft deles inn i 
følgende kategorier:
• Gårdsbebyggelse med gårdstun, eller frittliggende 

våningshus og driftsbygninger
• Boligbebyggelse:
  - Frittliggende eneboliger i 1-2 etasjer, enten  
 spredt i landskapet, langs fylkesvegen, eller i  
 etablerte boligfelt rundt sentrumskjernen
       - Leilighetsbygg i felt, som rekkehus og   
 lavblokker i 2 etasjer, ev. med sokkel, enten  
 som private leiligheter eller som institusjoner  
 (omsorgsboliger, o.l.)
• Nærings- og kontorbygg
        - Frittliggende i 2-3 etasjer, ev. sokkel, med  
 trafikk- og parkeringsareal rundt, uklar henven 
 delse
        - Langs Sentrumsgata og Skolegata, i 2-4 etas 
 jer, ev. med sokkel, med henvendelse ut mot  
 fortau og gate

Bebyggelsen langs Sentrumsgata og Skolegata har og 
gir en bymessig karakter. Byggehøyde på 3-4 etasjer 
gir god utnyttelse, og har form og plassering som 
skaper tydelige gate- og uterom med gode solforhold. 
Annen bebyggelse i sentrum er planlagt etter andre 
prinsipper, der byggets indre funksjon og ønske 
om tilgjengelighet med bil, og parkering, har styrt 
bebyggelsens form og plassering. En slik struktur er 
vanlig i mange norske tettsteder, og i næringsområder 
utenfor bykjernene. Menneskenes behov for definerte 
rom og omgivelser med visuelle kvaliteter, kan synes å 
være nedprioritert til fordel for bilens behov for areal og 
framkommelighet. En bebyggelsesstruktur med store 
åpne arealer rundt bygningene gir større utfordringer 
enn definerte gatestrukturer, dersom det er et ønske 
å skape mer intime uterom og attraktive møteplasser 
i sentrum. Samtidig gir det andre muligheter for 
fortetting og beplantning.

Anbefaling videre:

• Prioritere utbygging sentralt i sentrum, med en 
bymessig bebyggelse som definerer gate- og 
uterom og viderefører og forsterker prinsippene i 
Sentrumsgata og Skolegata.

• Blanding av funksjoner som service, kontor og 
forretning er positivt. Velge bygningskonsepter 
som kan ha varierte funksjoner. 

• Flere boliger / leiligheter i sentrumskjernen vil gi 
større aktivitet over døgnet, og mer liv i gatene 
også etter stengetid for næringslivet.

• Høyere utnyttelse opp i 4 etasjer vil gi mulighet 
for bedre funksjonsblanding, med boliger i 
de øverste etasjene. Det anbefales å holde på 
prinsippet om næring i 1. etasje, og åpne fasader 
som gir varierte opplevelser for de som ferdes 
langs bebyggelsen. Dersom det planlegges 
bolig i 1. etasje, må fasadeløsninger være 
gjennomtenkt både angående innsyn og utsyn.
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kilden.nibio.no

Kart fra Kilden

Viktig friluftliv områder

Strandsone

Utendørs møtesteder

Turvei

Sti?

Barriere

Videregående skole og
svømmehall

Barne og ungdomskole

Biblitoek
Handel og kontor
Kafé

Matbutikk
Bensinstasjon

kontor

Sykehjem

Idrettsplass 
+ Klubbhus

Småbåthavn

Eaholmen 
friluftsområde

Asylmottak

Coop

Hotell

Rådhus Kjøpe-
senter

Fillan 
kirke

Museum

FUNKSJONER OG MØTESTEDER

Møteplasser eller steder å møtes, der folk møtes, kan 
være forskjellig for ulike aldersgrupper og yrkesgrupper. 
En møteplass kan oppleves ulikt ut i fra hensikten med 
møte, om det er et planlagt møte eller et tilfeldig møte. 
I denne stedsanalysen er temaet forenklet til å omfatte 
steder der det er naturlig å oppholde seg en viss tid og 
som er lagt til rette for å møtes for sosialt samvær inne 
og ute. Det er spisesteder som kafe og pizzarestaurant 
og forsamlingslokaler som skoler, kulturhus, 
idrettsanlegg og andre offentlige anlegg. Dette er stort 
sett steder for planlagte møter og treff. 

Gammel-Fillan var tidligere et naturlig møtested i 
Fillan. Det er ikke vurdert som et møtested i dag da 
det ikke er spesielt lagt til rette for treff som varer over 
en viss periode og det er i liten grad lagt til rette for 
opphold og sosialt samvær. Her finnes et potensial for 
utvikling, spesielt dersom det skjer videre utbygging av 
både boliger og egnet næringsvirksomhet eller andre 
funksjoner som museum, spisested/pub, fisketorg eller 
lignende.

Anbefaling videre:
• Være bevisst plassering av funksjoner i og rundt 

sentrum
• Være bevisst bevegelseslinjer mellom ulike 

funksjoner, og bygge opp under mulighet for 
bilfri bevegelse

• Begrense utbygging utenfor sentrum, prioritere 
utbygging i og nær sentrum, for at flest mulig 
skal kunne gå og sykle til sentrum, og bruke 
sentrum som møteplass

• Utvikle dagens utendørs møteplasser til å bli 
enda mer attraktiv, og at de er skjermet for vær 
og vind

• Ved utvikling av nye utendørs møteplasser, 
være bevisst på hvem brukerne skal være, søke 
å supplere dagens tilbud framfor å konkurrere 
med det

Konsentrere utbygging i sentrum

Riktig funksjon på riktig sted

Bolig
Næring, forretning, tjenesteyting el.
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VIKENE

SENTRUMSFLATEN

KOLLER

OPPSUMMERING AV FYSISKE OMGIVELSER
-Sterke sider

Bak
ke
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gg

en
de

 ås
er

Bak
ke

nli
gg

en
de

 ås
er

Bakkenlig
gende åser

Koller

Vikan

Oldervika

Leirvågen

Olalia/ Smevika

Sentrumsflaten

BAKENFORLIGGENDE 

ÅSER OG KYSTEN

• Kontakt med kysten/
strandsonen

• Historisk forankring, spesielt 
Gammel-Fillan

• Nabolag med identitet og 
fine bokvaliteter

• Gammel-Fillan har mange 
muligheter for utvikling, 
bolig, tjenester, handel, 
håndtverk

• Ligger i le for vind
• Fortettingsmuligheter
• Potensiale for tilrettelegging 

for felles uteopphold og 
friluftsliv

• Blindveier fra riksveien ned til 
fjorden

• Sentralt i tettstedet
• Tydelig kompakt 

sentrumskjerne
• Variert nærings- og 

servicetilbud, mange 
arbeidsplasser

• Gode og åpenbare 
utviklings- og 
fortettingsmuligheter

• Potensial for flere 
leilighetsbygg

• Dominseres av veier 
og parkering men stort 
potensial for gatestruktur

• Utsiktspunkter i og nær sentrum
• Rekreasjonsmål, men vindutsatte
• Karakteristisk landskapstrekk og 

kvaliteter
• Gir identitet til Fillan
• Gir spennende kontrast og variasjon  

mellom bebygde flater og opprinnelig 
landskap

• Rammer inn Fillan
• Gir le for sterke vinder fra vest
• Gir tydelig avgrensning av stedet
• Nærturterreng til sentrum
• Karakteristisk landskapstrekk og kvaliteter
• Rekreasjonsmål og turer
• Særtrekk/ identitetskapende element



13Stedsanalyse Fillan

OPPSUMMERING AV FYSISKE OMGIVELSER
-Anbefaling videre

KONSEPTDIAGRAM FOR VIDEREUTVIKLING AV FILLAN TETTSTED
-Anbefaling videre

• Vikene kan fortettes med 
eneboliger, i tilknytting til 
eksisterende bebyggelse på 
flatene

• Lag nabolag med gode 
forbindelser til sentrum som 
gjør det attraktivt å gå og 
sykle

• Utvikle sentrum med en 
finmasket kompakt struktur 
som er fotgjengervennlig og 
oppfordrer til opphold og lek

• Bevar og tilgjengeligjør de store 
rammene og rekreasjonsområdene 
til Fillan.

• Ny bebyggelse må ikke hindre ferdsel 
i strandsonen

• Landskapssiluetter må bevares ved 
utbygging av nye områder

VIKENE

SENTRUMSFLATEN

KOLLER

BAKENFORLIGGENDE 

ÅSER OG KYSTEN

• Kollene kan bevares og utvikles som 
parker, turmål og utsiktspunkt.

OLALIA/ SMEVIKA

LEIRVÅGEN

VIKAN

OLDERVIKA

GAMLE FILLAN

FILLAN KYSTLANDSBY

SENTRUM

Kystnabolag

Kystnabolag

Kystnabolag

Kystnabolag

Urban kystlandsby
Fylkesvei

G
angforbindelse
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SAMMENHENGENDE 
TURVEIER

LANGSGÅENDE

GANGFORBINDELSE

TVERRFORBINDELSE

LANDGANGEN

• Lag gangforbindelser 
og koblinger mellom 
kystnabolagene og sentrum 
parallelle med fylkesveien.            
- Forsterk kvalitetene til de ulike 
gangforbindelsene 

• Sentrumsforbindelsen (Rød)
• Kystforbindelsen (Blå)
• Åsforbindelse (Grønn)
• Potensiale for å se turveger 

og gangveger/fortau i 
sammenheng og koble 
sammen disse med snarveger 
og til turrunder.

• Utvikle en tverrakse som kobler 
sammen rekreasjonsområder 
og sentrumsfunksjoner.

• Fotballbanen, Dyet, 
Rådhusplassen, torget, 
Storhaugen, Steinalderparken 
og fjorden

• Utvikle attraktive møteplasser, 
varierte og uformelle, for ulike 
brukere, steder med le for vind, 
sitteplasser, utsikt/oversikt 

• Flere turveger og stier i, rundt og ut fra 
sentrum

• Valgmuligheter ut i fra vær og vind, og 
hav eller hei

• Kyststien er sterkt savnet, potensial for 
opparbeidelse stykkevis

• Potensiale for flere forbindelser for 
å lage runder i ulik lengde, skilting 
og belysning på enkelte strekninger 
for å gjøre mer attraktiv og gi trygg 
opplevelse

• Flere steder ved vann/strand for 
opphold og lek

ANBEFALING AV OVERORDNEDE FORBINDELSER
-Anbefaling videre
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Tverrgate

GAMLE FILLAN

Sentrum

OLDERVIKA

Gate / Turvei

Sti

“LANDGANGEN”

Kort oppsummering av foreløpige funn:

Kompakt sentrum, variert bebyggelse, Sentrumsgata og 
Skolegata som forbilder for videre utvikling av «kystlandsbyen» 
med intim atmosfære og gode uterom og møteplasser

Stor variasjon i funksjoner, positivt og utfordrende!

Utfordringer angående trafikk og parkering, med store 
parkeringsareal i sentrumskjernen og kun en atkomst fra 
Hitravegen, fv. 714. Mulighet for ny atkomst i sør vil gi bedret 
trafikkstrøm gjennom og inn og ut av sentrum.

Gode gangforbindelser på tvers av Hitravegen, fv. 714, og 
parallelt på begge sider av vegen. Gir gode muligheter for mer 
sykkel og gange til og fra setnrum, og rundturmuligheter. 

Potensial for utbedring i enkelte punkt og strekninger, med 
breddeutvidelse, nytt dekke, belysning og/eller skilting.

Strandsonen har utviklingspotensial for friluftsliv, aktivitet, 
læringsarena.

Kommunen er stor eiendomsbesitter, det er positivt for videre 
styring og utvikling!

Eksisterende og pågående reguleringsplaner, åpner for en 
utvikling som reduserer Fillan sin identitet og stedets kvaliteter.

KORT OPPSUMMERING AV FORELØPIGE FUNN

• Kompakt sentrum med variert bebyggelse, 
Sentrumsgata og Skolegata som forbilder for videre 
utvikling av «kystlandsbyen» med intim atmosfære og 
gode uterom og møteplasser.

• Stor variasjon i funksjoner er positivt og utfordrende!

• Utfordringer angående trafikk og parkering, med store 
parkeringsareal i sentrumskjernen og kun en atkomst fra 
Hitravegen, fv. 714. Mulighet for ny atkomst i sør vil gi 
bedret trafikkstrøm gjennom og inn/ut av sentrum.

• Gode gangforbindelser på tvers av Hitravegen ,fv. 
714, og parallelt på begge sider av vegen. Gir gode 
muligheter for mer sykkel og gange til og fra sentrum, 
og rundturmuligheter. Potensial for utbedring i enkelte 
punkt og strekninger, med breddeutvidelse, nytt dekke, 
belysning og/eller skilting.

• Havna i Vikan og Gammel-Fillan som ubenyttet ressurs.
Sentrumsnært friluftsliv, aktivitet, møteplass? Bolig og 
næring? Gammel-Fillan hadde større betydning før, 
potensial for framtiden?

• Strandsonen har utviklingspotensial for friluftsliv, 
aktivitet og læringsarena.

• Kommunen er stor eiendomsbesitter, det er positivt for 
videre styring og utvikling!

• Eksisterende og pågående reguleringsplaner, åpner for 
en utvikling som reduserer Fillan sin identitet og stedets 
kvaliteter.

• Fordel for sentrumsutvikling, folkehelse og miljø å 
prioritere utbygging i sentrum, framfor i områder 
utenfor. 
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Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg
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“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

K - Klatrevegg / Belysning
P - Parkeringshus

“Kahytt”

A - Vikan Småbåthavn / Sjøbad
B - Vikaholmvegen 
C - Skulpturtorget
D - Hittervegen
E - Rutebilstasjonen

“LANDGANGEN” - Grep for sentrumsutvikling i Fillan

A
B

C
D

E

K

P

P
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A Småbåthavna/
Sjøbad

Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg
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“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

Sjøbadet, Trondheim sentrum, Pir II

Ladekaia, Trondheim, NTNU

Gamle Fillan. “Naustmiljø”

Båtfjord torg og kaipromenade, Pir II

Kastrup Søbad, White arkitekter Referanse “kysttypologi”

Badebukt med sjøbad
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B Vikaholmvegen SØR/
Boliger

Fantastic Norway, Nuuk. “Kystlandsby”

Sou Fujimoto. “Kystlandsby”

Pir II, Kjedede eneboliger på Flatåsen, Trondheim

Pir II, Vestby sentrum

Alliance arkitekter, 
WergelandsvegenFougners veg 14

Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg
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“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

Steinalderpark 
med hester

Risør
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B Vikaholmvegen  NORD/
Steinalderparken

Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg
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“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

SLA -Middelalderparken

Interaktiv skulptur

Aktivitet

Eksempelbilder. 
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C Skulpturtorg/
Byrommet

Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg
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“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

SLA eksempelprosjekter:  Glostrup Rådhuspark, Byhaven i Nørresundby . 

Eksempel på skulpturer ved Louisiana museum

Identitetsskapende skulpturer
Østerdalen har elg, hva/hvem har Hitra? 

Belysning

Sitteplasser

Beplantning Harde overflater
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C Skulpturtorg/
Skulpturer

“Aquaponic”, lukket kretsløp.  

Skulptur og huskestativ

Interaktive skulpturer/
aktiviteter

Vennlek

Læring

Skulptur og rutsje-berg
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D Hittervegen /
Kollektivlomme

Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg
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“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

H
itt
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M
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Gaterom

Det er få eller ingen bebyggelse som 
henvender seg direkte med inngang mot 
Hittervegen, fv. 714. Både rådhuset, skolen 
og enkelte næringsbygg har inngangene 
sine mot Hittervegen, men bebyggelsen 
har ikke tydelig avgrensning mot gata 
og inngangene ligger i stor avstand med 
parkering eller annet åpent areal mellom 
vegen og inngangen. 

Når bebyggelsen ikke forholder seg til 
veglinja, gir det et udefinert og utflytende 
gaterom. Hittervegen, fv. 714, oppleves 
som en gjennomfartsåre og en trafikkert 
barriere, mer enn som en trivelig gate. Slik 
er det med de fleste andre av gatene og 
vegene i sentrumsområdet i Fillan, som 
Rådhusveien, Stadionveien, Storhaugveien 
og Vikholmveien.

Anbefaling videre:
- Vær oppmerksom på bygningers 
og nye innganger sin plassering i forhold 
til annen bebyggelse og til gata/vegen, og 
hvordan plasseringen påvirker gaterom og 
uteareal rundt bygget

- Vurder om atkomst og 
tilgjengelighet til fots eller med sykkel, 
skal prioriteres framfor atkomst med bil, 
nærmest inngangspartier

14.07.03.0

6.02.03.03.0

Næring/
Varehandel

14.56.53.0

6.02.02.53.0

Næring/
Varehandel

Dagens situasjon Fv 714

Forslag ny situasjon, Fv 714

1.0Miljøgate
Fv 714

Miljøgate G/S Vare/InternvegBuss-
skur

Sikringssone G
/S - Buss

Fv 714

G/S Vare/Internveg

Snitt A
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D Hittervegen /
ny vegtrasé

Forslag til forbedringstiltak som skal fremme sentrums 
urbane kvaliteter og fremme folkehelsen ved å gjøre 
det attraktivt 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 tilknytning 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.

M
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E Rutebilstasjon/
mulig bolig

Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg
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“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

Pir II, Vestby sentrum

“Årnesgården” 6 etasjer, Åfjord

Referansebilde “grønn” rutebilstasjon

Høyhus 7 etasjer, NesSLA: KU.BE bevægelseshus, Fredriksberg
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K Klatrevegg/
Belysning

Klatrevegg “Maggie Daley Park”, Chicago

BIG: Superkilen, København

SLA: Kvarterpark, København NV

Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg
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“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400
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P 
Parkeringshus

Eksempelprosjekter 
parkeringshus.

Lyssetting

Parkeringshus i Sandgata, Trondheim

Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg

M
ilj

øg
at

e 
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ed
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slo

m
m

e 
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r o
pp
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ng
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er

“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

Flermannsboliger
2-3et. (ca.7stk)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg

M
ilj
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ed
 b

us
slo

m
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er

“Punkthus”
6-8etg

Parkering delvis
i hus/på tak ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18stk)

Tomannsboliger
3etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7stk)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11stk)

Typologi som i Gamle Fillan
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring

Offentlig
tjeneste

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring

Handel/
Næring
4-5et.

Kombinasjon

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

Motiv på fasade
- Perforert metall
- Identitet

Parkeringshus -Nordre rundkjøring

Parkeringshus -Søndre rundkjøring. 
Adkomst fra Trondheim. “BYENS ANSIKT”
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Kahytt

Diverse eksempler på identitetsskapende “møbel” som kan plasseres i by eller natur som midlerti-
dig opphold i le for været. De kan brukes til busstopp, benker, sykkelstativ, boder, sorteringspunkt, 
infotavle osv.

Et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, byggfag på Hitra vgs, Pir II AS og evt. lokale fagfolk med Hitra 
kommune som støttespiller?
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P

P

LANDGANGEN -Fugleperspektiv
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Flermannsboliger
2-3et. (ca.7enh)
Mulig næring i 1.et.

Steinalder 
ak�vitetspark

Skulpturtorg
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“Punkthus”
8etg

Parkeringhus
2 et. ca.70pl

Rekkehus/
Duplex
2-3etg (ca.18enh)

Tomannsboliger
2etg (ca.8stk)

TOBB

TOBB

EGGEN

Byblox
3-4etg (ca.7enh)

Enebolig/
Kjedet enebolig
2-3etg (ca.11enh)

Bryggetypologi
2-3etg (ca.8stk)

Parkeringshus
ca.85pl (3et.)

Handel/
Næring
4-5et.

Handel/
Næring 3et.

Offentlig
tjeneste
3et.

Rutebilstasjon
Opps�lling skolebusser/
transport idre�sanlegg

Idre�sarena Handel/
Næring
3et.

Handel/
Næring
4-5et. Kombinasjon

4-5et.

U�arts
parkering

Stedsanalyse Fillan

Oversiktsplan
A2 1:2000 / A3 1:1400

LANDGANGEN -Oversiktsplan


