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1. INNLEDNING 

Det er igangsatt arbeid med reguleringsplan for Fillan sentrum. Hensikten med planarbeidet er å 

utarbeide en plan som videreutvikler Fillan slik at registrerte kvaliteter og stedsidentitet blir lagt 

til grunn. Reguleringsplanen skal gi rammer for hvordan Fillan skal utvikles i et langsiktig 

perspektiv. Det er ønskelig at planen skal være grovmasket og fleksibel for å kunne håndtere 

ulike behov over tid. I sentrumsområdet ser man i dag utfordringer i både trafikkmønster, 

grønnstruktur og bebyggelsesstruktur.  

 Planavgrensning 

Planområdet avgrenses av fv 714 mot vest, sentrumsområdet med Hitra videregående skole sitt 

areal i nord, deler av Vikatoppveien og hele Vikan gård mot nordøst, Storhaugen i sørøst og Øvre 

Oldervikvei i sør. Planområdet er på ca. 169 daa. 

 

 

Figur 1 Planområdet markert med rød stiplet strek 
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Planområdet omfatter blant annet Hitra videregående skole, Hitra helsetun, Hitrahallen, Hjorten 

Hotell, butikker, kjøpesenter, Hitratorget, parkeringsområder, Vikan gård, boliger, Storhaugen 

friluftsområde og eksisterende grønnstruktur, gangveger og veg- og gatenett. 

 

Området er en blanding av kommunale og private eiendommer.  

 

Avgrensningen av planområdet bli planens fysiske begrensning, studieområde for en del av 

vurderingene og analysene vil omfatte større områder for å skape et helhetlig bilde av 

situasjonen.  

 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en trafikkanalyse for å gi innspill til 

reguleringsplanen.  

 

 Om trafikkanalysen 

Det er i dag utfordringer med trafikkmønsteret og det er sett på muligheter for justeringer ved 

bruk av skilting og/eller fysiske tiltak som sikrer framkommelighet for alle trafikantgrupper. I 

prosjektet er det beregnet en fremtidig situasjon med full utbygging av bolig og næringsarealer i 

reguleringsplanforslaget for 2030 og beregnet trafikkmengder og trafikkavvikling med tre 

forskjellige vegløsninger. I tillegg er det vurdert trafikksikkerhet i de tre vegnettsalternativene.  

 

Parallelt med arbeidet med trafikkanalysen er det også jobbet med en plan for disponering av 

parkeringsplassene som er i Fillan sentrum i dag. Lokalisering av parkeringsplasser har stor 

betydning for kjøremønsteret. Det er sett på både dagens bruk av parkeringsplasser og på 

fremtidig parkeringsbehov. Eksisterende antall parkeringsplasser er registrert og eksisterende og 

framtidig behov kartlagt for å gi grunnlag for tilrettelegging og for krav i planen. Dette er 

beskrevet i en egen rapport «Parkering Fillan sentrum - vurdering av aktuelle løsninger» (Rambøll 

2019). Rapporten omtaler også varelevering. I trafikkrapporten har vi bare referert hovedfunn i 

parkeringsanalysen. 

 

Vurderingene beskrives og anbefalinger innarbeides i plankart og bestemmelser. 

 

Følgende alternativer er analysert: 

 

Alternativ Trafikk Vegnett 

Dagens  2019-trafikk Dagens vegsystem pr november 2019. 

Alt 0 2030-trafikk med full utbygging av 

arealbruk i reguleringsplanforslaget 

Dagens vegsystem pr november 2019. 

Alt 1 

Envegskjøring 

og vikeplikt 

2030-trafikk med full utbygging av 

arealbruk i reguleringsplanforslaget 

Kort envegskjøring i Sentrumsgata sør 

for p-plass Hjorten senter. Vikeplikt i 

krysset Sentrumsgata nord. 

Alt 2 Hank sør 2030-trafikk med full utbygging av 

arealbruk i reguleringsplanforslaget 

Alt 1 + Hank sør med direkte 

forbindelse mellom Skolegata og 

Olderviks vei 

Alt 3 Hank nord 2030-trafikk med full utbygging av 

arealbruk i reguleringsplanforslaget 

Alt 1 + Hank nord med nytt T-kryss 

med fylkesvegen 
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 Metode 

Trafikkgrunnlag 

Det er gjennomført registreringer for dagens situasjon ved manuelle trafikktellinger, med 

videoregistreringer og befaring. Det ble også benyttet drone-video for å få oversikt over 

kjøremønsteret ved Hjorten kjøpesenter. Registreringene ble gjennomført fredag 8. november i 

morgenrush og ettermiddagsrush, tilfeldigvis ved vinterens første snøfall, noe som kan ha 

påvirket trafikken.  

 

 

Figur 2 Oversikt over trafikkregistreringene 

 

Vi valgte fredag som registreringsdag pga. innspill om avviklingsproblemer fredager om 

sommeren. Rush med hyttetrafikk ble imidlertid ikke registrert på videoene i november. Det er 

derfor gjort kontroll opp mot trafikktellepunkt i Frøyatunnelen. Det er hentet ut timetrafikk for 

ettermiddagsrushet for hver fredag fra mai til og med registreringsdagen (med unntak av 

17. mai). Trafikkmengdene for registreringsdagen, 8. nov 2019, lå noe lavere enn gjennomsnittet 

av dagene som ble hentet ut. Den 10. høyeste fredagen i perioden mai til november, ble valgt 

som utgangspunkt for kalibrering av trafikkgrunnlaget. Fredagen med høyest trafikk i 2019 var i 

forbindelse med pinse, og lå ca. 24 % over den 10. høyeste fredagen.  
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For fremtidige scenarier er det beregnet turproduksjon basert nye næringsareal og boenheter i 

Fillan sentrum i reguleringsplanforslaget. For fylkesvegen er det lagt inn generell trafikkvekst for 

Trøndelag, som utgjør 9 % fra 2019 til 2030, basert på fylkesvise trafikkprognoser.  

 

Fotgjengere 

Gående og syklende ble registrert i gangfeltene over fylkesvegen (Hitterveien) og i Sentrumsgata 

for ettermiddagsrush.  

 

Aimsunmodell 

Det er etablert en Aimsun trafikkmodell for Fillan sentrum, kalibrert for dagens situasjon. Denne 

er brukt til å beregne virkninger av utbygging og endring av kjøremønster og foreslåtte 

trafikkreguleringer. Modellen er etablert i Aimsun 8.4. Aimsun er en kapasitetsavhengig 

trafikkmodell som brukes til rushtidsberegninger i vegnett. Beregnet makstime morgen er 07:45-

08:45 og ettermiddag er 15:00-16:00.  

 

Modellområdet er som vist i figuren under: 

 

 

Figur 3 Utstrekning av Aimsun trafikkmodell 

Usikkerhet 

Aimsun beregner er en forenkling av trafikkavviklingen og sender trafikketterspørselen langs 

raskeste veg etter å ha tatt hensyn til forsinkelse fra annen trafikk og fra trafikkreguleringer. Den 

vil ikke ta hensyn til virkningene på kjøremønsteret av smal vegbane, gateparkering og gående 

og syklende utenfor gangfelt. Dette kan føre til at kapasitet i modellen i sentrumsgatene 

overestimeres. Dette gir en usikkerhet som innebærer at kapasitetsproblemer i virkeligheten kan 

oppstå på lavere trafikknivå enn beregnet. 



Rambøll - trafikkanalyse 

 

  

 

6/44 

2. DAGENS SITUASJON 

 Vegsystem 

Forbi Fillan sentrum går fv 714, Hitterveien. Adkomst til sentrum er via rundkjøring med 

Sentrumsgata. Like øst for rundkjøringen er det adkomst til Sentrumsgata ved Hjorten 

kjøpesenter, med parkering på vestsiden. På østsiden av Hjorten kjøpesenter går Skolegata. 

Torget kobler sammen Sentrumsgata og Skolegata i sør. Adkomst til båthavn og boliger i øst går 

via Vikaholmveien. Her er det også adkomst til tre parkeringsområder.   

 

 

Figur 4 Dagens vegnett 2019  
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Langs Sentrumsgata nord for Hjorten kjøpesenter, er det i dag en bussholdeplass som ikke er i 

bruk. 

 

Gateparkering langs Sentrumsgata og Skolegata. Langs Sentrumsgata på vestsiden av Hjorten 

kjøpesenter er det nyetablert fortau utenfor senteret. For å etablere fortauet ble tidligere 

skråstilte parkeringsplasser fjernet. De skråstilte plassene har vært uheldig for framkommelighet 

og trafikksikkerhet på grunn av rygging ut i Sentrumsgata.  

 

 

Figur 5 T-kryss Sentrumsgata 

 

Sør i Sentrumsgata er det skråstilt gateparkering.  

 

 

Figur 6 Sentrumsgata fra sør 
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Langs Skolegata er det tverrstilt gateparkering på strekningen sør for Vikaholmveien, mens det i 

nord er hente- og leveringslomme ved Hitrahallen.  

 

 

Figur 7 Skolegata fra sør  
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 Trafikkmengder 

Dagens trafikkmengde langs Hitterveien er 2 400 kjt/d sør for rundkjøringen ved Rema, 

2 000 kjt/d forbi Fillan sentrum og 1 700 kjt/d nord for rundkjøringen ved Sentrumsgata. 

Trafikkmengdene for fylkesvegen er hentet fra Statens vegvesens vegdatabank (NVDB) og gjelder 

for 2018. For kommunale veger i sentrum er døgntrafikken estimert basert på korttidstellinger i 

kryss i 2019 (merk at disse vil ha større usikkerhet enn tallene fra Statens Vegvesen).     

 

 

Figur 8 Dagens trafikkmengder 2019 
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2.2.1 Timetrafikk 

Timetrafikken fra Aimsunmodellen (basert på tellinger og skalering) i morgenrush er vist i Figur 9. 

Totalt er det ca. 500 kjøretøyturer i makstimen om morgenen. Trafikk i største kvarter er 

presentert som kjøretøy per time, og vises per kjøreretning. 

 

De største trafikkstrømmene i morgenrush går langs fylkesvegen, samt langs Sentrumsgata nord 

for Hjorten kjøpesenter til/fra rundkjøringen.  

 

 

Figur 9 Timetrafikk morgenrush, dagens situasjon 2019 
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Timetrafikken fra Aimsunmodellen i ettermiddagsrush er vist i Figur 10. Totalt antall kjøretøyturer 

i en time ettermiddag er 950. Sammenlignet med morgenrush er det nesten en dobling av 

trafikken. I ettermiddagsrushet er det, i tillegg til arbeids- og skolereiser, en høy andel 

handlereiser, som medfører en rekke kortere turer som del av «turkjeder» i beregningene. Dette 

kan f. eks være turer fra jobb via butikk og barnehage til hjem.  

 

De største trafikkstrømmene i ettermiddagsrush går, som i morgenrush, langs fylkesvegen og 

til/fra fylkesvegen. I tillegg er det betydelig mer trafikk i Skolegata, i Sentrumsgata vest for 

senteret og i Vikaholmveien i ettermiddagsrush, på grunn av handletrafikk.  

 

 

Figur 10 Timetrafikk ettermiddagsrush, dagens situasjon 2019 

 

Nivået på timetrafikken i Fillan sentrum er relativt lavt i forhold til kryssenes kapasitet. For å gi en 

indikasjon på nivået er det gjort en sammenligning med Heimdal sentrum i Trondheim, som ligner 

litt på Fillan i forhold til vegnett. Heimdal er et mindre sentrumsområde sør i Trondheim, med en 

hovedveg igjennom sentrum og to viktige sideveger til hovedvegen. Døgntrafikken langs 

hovedvegen er betydelig større enn på Fillan, og ligger på 12 000 kjt/d sammenlignet med 2 400 

kjt/d langs Hitterveien. Sidevegtrafikken ligger rundt 5-6 000 kjt/d. Det er avviklingsproblemer 

både i morgen- og ettermiddagsrush på Heimdal. Timetrafikken langs hovedvegen på Heimdal 

ligger på 400-500 kjt/t per retning i morgenrush og 600-700 kjt/t per retning i ettermiddagsrush. 
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Sidevegen ligger på 200-300 kjt/t morgenrush og 300-500 kjt/t i ettermiddagsrush. Nivået på 

timetrafikken, i største kvarter, er omtrent dobbelt så stor som på Fillan. I tillegg har rushet 

lengre varighet.  

 

 

Figur 11 Timetrafikk Heimdal største time ettermiddag 
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 Gående- og syklende  

Dagens system for gående og syklende er gang- og sykkelveg langs Hitterveien og fortau langs 

gatene i sentrum med noen manglende strekninger, f. eks ved vareleveringen til Hjorten 

kjøpesenter. Gjennom parken er det tilrettelagt for gående øst-vest med tursti som krysser 

Skolegata, Sentrumsgata og Hitterveien via opphøyde gangfelt, og kobler seg til gang- og 

sykkelveg langs Rådhusveien. Fra Storhaugveien går det en snarveg for gående og syklende til 

Øvre Oldervikvei.  

 

 

Figur 12 Dagens gang- og sykkeltilbud 

Tilbudet til gående og syklende i Fillan sentrum er stort sett godt ivaretatt. Langs Vikatoppveien 

er det ikke etablert fysisk fortau, men satt av areal som er skilt fra kjørebanen med kantlinje. 

Dette gir dårlig sikring for gående og syklende og har liten effekt vinterstid.  

 

 

Figur 13 Vikatoppveien 
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 Kollektivtrafikk 

Dagens kollektivtilbud består av: 

- 320 Trondheim – Orkanger – Hitra 

- 420 Sunde – Sandstad – Sistranda 

- 521 Fillan – Fjellværøy 

- Skoleruter 

 

Elever ved barneskolen blir kjørt til og fra busstasjonen ved rådhuset, mens videregåendeelevene 

blir kjørt helt til skolen og sluppet av i Skolegata om morgenen. Om ettermiddagen går elevene til 

busstasjonen.  

 Parkering 

Det er gjennomført en enkel kartlegging av parkeringsplasser og bruk av plassene for områdene 

vist i Figur 14, basert på dronefotografering i 2019.  

 

 

Figur 14 Oversikt over kartlagte parkeringstilbud utenfor og langs veg 

 

Norske og internasjonale erfaringer1 tilsier at det vil være vanskelig å finne og å benytte 

gjenværende parkeringsplasser dersom 85 % av plassene i et område er opptatt. Blant annet kan 

de siste plassene i et område være vanskeligere å komme inn og ut av, og det kan være 

vanskelig å oppdage plassene når man passerer i normal kjørehastighet.  

 

Oppsummering av antall parkerte biler og utregnet parkeringsbelegg for de enkelte delområdene 

og for planområdet sett under ett, er gjengitt i de følgende figurer: 
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Figur 15 Gjennomsnittlig belegg alle perioder, i prosent og i antall brukte plasser 

 

 

Figur 16 Parkeringsbelegg tirsdag 5. november 

 

 

Figur 17 Parkeringsbelegg fredag 15. november  
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Kartleggingene viser at det er stor variasjon i belegg på de ulike parkeringsområdene.  

 
• Område P1 peker seg ut som den mest attraktive plassen, med opptil 85 % belegg 

(5.november kl. 13) og et høyt gjennomsnittlig belegg for alle målingene.  

• Gateparkeringstilbudet har høyt belegg i flere av registreringsperiodene, og har relativt 

høyt gjennomsnittlig belegg.  

• Det maksimale samlede belegget for det undersøkte området sett under ett, var på 54 %, 

registrert kl 13:00 den 15. november. Parkeringsplassene er mest brukt midt på dagen. 

Registreringene kl 13 både den 5. og den 15. november gir høyest belegg for de fleste 

delområdene og strekningene.  

Det er samlet sett god tilgang på parkering for undersøkelsesområdet på alle 

registreringstidspunkt. Den samlede maksimale etterspørselen er såpass lav at det ikke vurderes 

som kritisk om en del av parkeringstilbudet i sentrum fjernes, enten gjennom bygging på åpne 

areal eller omdisponering av gategrunn.  

 

Det er imidlertid større press på de parkeringsområdene som ligger nært viktige målpunkt for 

handel og service. Tidvis vil det oppleves som vanskelig å finne parkering her, spesielt for de som 

ønsker å parkere på område P1, samt på flere av gateparkeringsstrekningene.  

 

Dette kan blant annet bidra til at omfanget av letekjøring blir større. Tiltak som bidrar til rullering 

og relativt hyppig utskifting av parkerte biler på de mest populære parkeringsplassene vil 

motvirke dette.  

 

Selv om det samlet sett er et godt parkeringstilbud i Fillan sentrum i dag, vil opplevelsen av hva 

som er et godt parkeringstilbud variere. Derfor vil ikke alle oppleve at tilbudet er godt; dette 

gjelder spesielt for de som har ønske om å parkere så nært målpunktet sitt som mulig.  

 

Fillan har i perioder større trafikk og aktivitet, spesielt knyttet til utfartstrafikk i helger på våren 

og sommeren. Den økte trafikken i disse periodene er viktig for næringslivet, siden mange velger 

å handle i Fillan på vei til ferieboligen. Tiltak som bidrar til å sikre hyppigere rullering av 

parkeringsplasser nært de viktigste handlestedene, vil også være gunstige for å dekke den økte 

etterspørselen som oppstår i disse periodene.  

 

Også i forbindelse med ordinær helgetrafikk, er det observert at det skjer en trafikkøkning 

spesielt på fredager. Denne økningen ser ut til å skje etter at perioden med trafikkøkning generert 

lokalt, ved avslutning av arbeidsdagen for de fleste, er over. Siden de to periodene ikke 

overlapper helt, øker ikke presset på parkeringstilbudet i særlig grad.  
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 Varelevering  

 

Områder for varelevering i Fillan sentrum er vist i Figur 18. 

 

 

Figur 18 Områder for varelevering 

Vareleveringen til Rema 1000 er ikke inkludert i figuren. Denne har egen adkomst på vestsiden av 

bygget, parallelt med fylkesvegen, og er ikke til hinder for annen trafikk.  

 

Det er registrert flere utfordringer knyttet til varelevering i Fillan i førsituasjonen. Hovedsakelig er 

det V1 og V3 som er vurdert som problematiske for leveranser med større kjøretøy. 

 

V1 - Vareleveringen ved COOP Extra/ Hjorten kjøpesenter fra Skolegata gir i dag noen 

trafikale utfordringer. Utfordringen er spesielt knyttet til situasjoner der vareleveringsplassen ved 

COOP Extra/ kjøpesenteret allerede er i bruk, og det ankommer nye biler med varer. Det mangler 
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et tilrettelagt areal for ventende biler, noe som medfører at kjørebanen brukes. Dette har 

innvirkning på både framkommelighet og trafikksikkerhet i området.  

 

 

Figur 19: Varelevering ved COOP Extra/ Hjorten kjøpesenter 

 

V3 - Varelevering ved Hitratorget. Lastebiler som leverer varer til nordsiden av Hitratorget, 

kommer fra Torget, kjører inn i Sentrumsgata og rygger tilbake til hovedinngangen til Hitratorget. 

Området ved hovedinngangen brukes av mange gående. Lastebiler som står her under lossing er 

til hinder for framkommelighet, og er en utfordring for trafikksikkerheten under rygging.  

 

 

Figur 20 Varelevering Hitratorget 
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Figur 21 Varelevering ved inngang til Hitratorget  

For å komme seg ut etter vareleveringen må lastebilen kjøre rett fram, da det ikke er tilstrekkelig 

areal til å foreta høyresving til Torget.  

 

 

Figur 22 Kryss Torget/adkomst hovedinngang Hitratorget 
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V4 - Varelevering i Torget foregår langs gata, og er til hinder for trafikken i gata og sikt i krysset 

mellom Torget/Storhaugveien og Skolegata.  

 

 

Figur 23 Varelevering Torget 

 

V2 - Vareleveranse på sørsiden av Hjorten kjøpesenter medfører rygging over fortau i 

Sentrumsgata for å nå varemottaket, men mottaket er plassert slik at lastebil ikke er til hinder for 

gående eller kjørende under selve leveransen. 

 

Vareleveringene ved V5 - Hitratorget øst/Coop Byggmix m.fl. og V6 - Fagmøbler medfører ingen 

spesielle utfordringer i dagens situasjon.  

 

 Trafikkavvikling  

Fillan sentrum har i dag to ettermiddagsrush; ordinært rush med lokale arbeids- og handlereiser 

og sesongbasert rush med hyttetrafikk som skal innom Hjorten kjøpesenter. Hytterushet varierer 

med sesongen, men forkommer oftest på fredager eller dagen før langhelger. Denne trafikken 

belaster i hovedsak fylkesvegen og Sentrumsgata inn mot parkeringsplassen ved Hjorten 

kjøpesenter.  

 

Inntrykket av avviklingen i Fillan sentrum fra befaringen er at det ikke er noen betydelige 

avviklingsproblemer i dag. Det som skapte noen forsinkelser i området var T-krysset i 

Sentrumsgata ved Hjorten kjøpesenter. Krysset er regulert med høyreregel, men atferden i 

krysset var forsiktig da vikeforholdene kan virke uklare. Det ble ikke observert kø tilbake til 

rundkjøringen i Hitterveien, men det kan tenkes at dette kan forekomme på høyt trafikkerte 

dager med mye handel.  
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Figur 24 Rundkjøring og T-kryss, Sentrumsgata/Hitterveien, oversikt 

 

 

Figur 25 Rundkjøring og T-kryss, Sentrumsgata/Hitterveien 

I ettermiddagsrush er det også en betydelig høyre andel gående, særlig mellom 

parkeringsplassen og Hjorten kjøpesenter.  
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Beregnet maks forsinkelse i sekund pr kjøretøy i Aimsun-modellen i morgen- og ettermiddagsrush 

er vist i Figur 26. Øvrig resultatuttak brukes som sammenligningsgrunnlag for 

alternativsberegninger og presenteres i tilhørende kapittel.  

 

Maks forsinkelse morgen, [sek/kjt] Maks forsinkelse ettermiddag, [sek/kjt] 

 

  

Figur 26 Forsinkelse, dagens situasjon 2019 

 

Det er noe usikkerheter tilknyttet beregningene. Forsinkelser som følger av smale gater, 

fartshumper eller gateparkering blir ikke modellert i noen særlig grad. Usikker atferd til bilister 

ved senteret blir heller ikke fanget opp, da kjøretøy i modellen «kjenner» vikepliktforholdene. 

Situasjon med trafikk som egentlig har tenkt seg på parkeringsplassen vest for Hjorten 

kjøpesenter, men som må kjøre videre om det er fullt, blir delvis fanget opp i modellen da det er 

gjort tellinger ved avkjørselen til parkeringsplassen.  
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 Trafikksikkerhet  

Statens vegvesens base viser en politirapportert personskadeulykke innenfor planområdet de 

siste 10 år. Denne har skjedd i krysset Vikaholmveien/Skolegata. Like utenfor planområdet er det 

registrert flere ulykker hvor myke trafikanter er involvert ved fotgjengerkryssingene over fv 714. 

Trafikksikkerhet skal ivaretas i eksisterende og framtidig situasjon og løsninger må innarbeides i 

planforslaget.  

 

Gangfeltene over Hitterveien, Sentrumsgata vest for Hjorten senter og Vikaholmveien er 

opphøyde, og fartsnivået i sentrum oppleves som lavt. I gangfeltet over Hitterveien ved 

rundkjøringa, er det skolepatrulje som stopper trafikken ved gangfeltet ved skoleslutt.  

 

Fortau på sørsiden av Sentrumsgata, nord for Hjorten senter, slutter brått i Skolegata ved 

vareleveringen til COOP Extra. Når det står varebil her, er sikten langs Skolegata betydelig 

redusert. Dette er også omtalt i avsnitt om varelevering.  

 

 

Figur 27 Skolegata ved varelevering Coop- Extra 

Sikt i kryss med Vikatoppveien er godt ivaretatt, men fortauet er lite definert (kun merket i 

vegbanen), og kan skape farlige situasjoner.  

 

T-krysset i Sentrumsgata, like ved rundkjøringen er noe utflytende da kryssene nesten går over i 

hverandre, og høyreregel her kan føre til ulogisk og usikker atferd, særlig for turister. Med mye 

trafikk vil det potensielt kunne bli kø ut mot rundkjøringen, da trafikken fra rundkjøringen må vike 

for trafikken fra Sentrumsgata. Vikepliktsregulering med tydelig skilting vil kunne klare opp 

situasjonen her.  

 Oppsummering dagens situasjon 

Fillan sentrum har ingen store avviklingsproblemer i normalsituasjon, men har heller utfordringer 

knyttet til trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter. Deler av vegnettet er 

utflytende med areal som ikke benyttes lengre (eks busslomme) og har behov for en 

oppstramming. Flere av vareleveransene er også uheldige med tanke på trafikksikkerhet og 

fremkommelighet. Gateparkering langs sentrumsgatene (Sentrumsgata og Skolegata), bidrar 

heller ikke til trivsel som sentrumsgater. Utvidelse av fortau utenfor Hjorten kjøpesenter er et 

steg i riktig retning for et sentrum som er bedre tilrettelagt for gående.   
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3. ALTERNATIV 0 

 Planlagt utbygging 

Som grunnlag for fremtidig trafikksituasjon 2030, er det tatt utgangspunkt i fremtidig 

utbyggingspotensiale for bolig og næring. Det er lagt til grunn 240 nye boenheter og totalt nytt 

næringsareal på 11 200 kvm forutsatt næring i 1 etg. og boliger i de øvrige etasjene for 

næringstomtene. Parkeringsarealene er beholdt på samme sted som i dag i beregningene, som 

tilsvarer parkering i kjeller på samme tomt.  

 

 

Figur 28 Forslag til utbyggingscenario 2030 

 

Det er forutsatt 3,5 envegs bilturer per døgn per boenhet og 15 envegs bilturer per døgn per 

100 m2 næringsareal. Dette gir totalt 2 500 kjt/døgn i nyskapt trafikk.  
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Makstime antas å utgjøre 8% av døgntrafikken i morgenrush og 18 % i ettermiddagsrush. Dette 

gir totalt 200 nye bilturer i morgenrush og 450 nye bilturer i ettermiddagsrush.  

 

Beregningene for alternativ 0 er gjennomført med dagens vegnett. 

 Resultat 

Timetrafikk i 2030-situasjonen med dagens vegnett i ettermiddagsrush, er som vist i Figur 29.  

Figuren viser en generell økning av trafikken i hele modellen, med omtrent samme mønster som 

dagens situasjon. Vegnett inn mot de største parkeringsområdene har fått størst trafikkøkning.  

 

 

Figur 29 Timetrafikk 2030, ettermiddagsrush, kjt/t 
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4. TRAFIKKBEREGNINGER FREMTIDIG SITUASJON 

De fremtidige scenariene er beregnet med fremtidig trafikkgrunnlag basert på potensialt for 

arealbruk i 2030, som beskrevet i forrige avsnitt.  

 

Felles for alle alternativene ligger vedtak om å envegskjøre deler av Sentrumsgata til grunn. 

Envegsreguleringen gjelder i sørgående retning fra inn/utkjøring fra parkeringsplassen ved 

Hjorten kjøpesenter og avsluttes ved avkjørsel ned til bakeribygget. I alternativ 1 beregnes dette 

tiltaket alene.  

 

I tillegg til envegsreguleringen, er det lagt inn vikeplikt for trafikk fra sør i T-krysset i 

Sentrumsgata, øst for rundkjøringen.  

 

Det foreligger også forslag om en ny adkomst til sentrumsområdet fra fylkesvegen, med en 

variant i sør (alt 2) eller en i nord (alt 3).  Se skisser i figurene under: 

 

Alternativ 1:  

Envegskjørt Sentrumsgate i 

sørgående retning fra kryss med 

innkjøring til parkeringsplass vest 

for Hjorten kjøpesenter til kryss 

med bakeribygget (rød pil). 

 

Vikepliktsregulering i krysset 

mellom Sentrumsgata «sør» og 

Sentrumsgata «øst».  

 

 

Figur 30 Skisse alt 1 
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Alternativ 2: 

Ny adkomstvei fra rundkjøringen i 

sør til Skolegata, i tillegg til 

tiltakene i alternativ 1.   

 

 

Figur 31 Skisse alt 2 

Alternativ 3: 

Ny adkomstvei fra fylkesveien i 

nord til Vikatoppveien, i tillegg til 

tiltakene i alternativ 1.   

 

 

 

Figur 32 Skisse alt 3 
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 Resultat trafikkmengder 

Resultat for 2030-scenariene er kun tatt ut for ettermiddagsrush, da morgenrushet har vesentlig 

mindre trafikk, og får mindre vekst enn ettermiddagsrushet. Trafikkmengdene i figurene er for 

største kvarter (15:30-15:45) i kjøretøy per time.  

4.1.1 Alt 1 

Timetrafikken for alternativ 1 er vist i Figur 33. Envegskjøring i deler av Sentrumsgata avlaster 

den aktuelle strekningen, og overfører trafikk til Skolegata i nordgående retning. Strekningen 

langs Skolegata – Sentrumsgata nord for Hjorten kjøpesenter og ut mot fylkesvegen får noe økt 

trafikk. Situasjonen i rundkjøringene i nord og sør forblir som i dag. T-krysset ved Hjorten 

kjøpesenter får noe endret kjøremønster med mer trafikk fra øst og mindre fra sør.  

 

 

Figur 33 Alternativ 1: Trafikkmengder makstime ettermiddag 2030, kjt/t 
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4.1.2 Alt 2 Hank sør 

Figur 34 viser trafikkmengder for alternativ 2. Det er verdt å merke seg at en konsekvens av 

avlastningen er at nordgående kjøreretning i Skolegata får trafikk på samme nivå som 

fylkesvegen. Den økte trafikken i Skolegata gir større konflikt mellom biltrafikk og gående i 

gangfeltet ved krysset Skolegata-Vikaholmveien.  

 

Trafikken i Sentrumsgata nord for Hjorten kjøpesenter avlastes, og det samme gjelder 

rundkjøringen i nord. Ny adkomst i sør øker belastningen på rundkjøring i sør, særlig på 

venstresvingen fra Oldervikveien. 

 

 

Figur 34 Alternativ 2: Trafikkmengder makstime ettermiddag 2030, kjt/t 
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4.1.3 Alt 3 Hank nord 

Timetrafikken for alternativ 3 er vist i Figur 35. Situasjonen er svært lik alternativ 1, men med 

noe avlastning av den nordlige rundkjøringen, samt Sentrumsgata nord for Hjorten kjøpesenter. 

Noe økt trafikk i Vikatoppveien og i Skolegata forbi den videregående skolen.  

 

 

Figur 35 Alternativ 3: Trafikkmengder makstime ettermiddag 2030, kjt/t 
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 Resultat forsinkelse 

Det er hentet ut forsinkelse for tilfartene for aktuelle kryss i alle alternativene. Resultatene er 

sammenlignet med dagens situasjon (dagens trafikk) og med alt 0 (dagens vegnett og 2030-

trafikk), i tillegg til at de er sett opp mot hverandre. Forsinkelse på grunn av gående i gangfelt er 

inkludert i resultatet med det observerte antall gående fra november 2019.  

 

Forsinkelsen i plottene er definert som gjennomsnittlig forsinkelse, sekund per kjøretøy.  

 

På grunn av kort avstand mellom T-krysset i Sentrumsgata og rundkjøringen, regnes T-krysset og 

rundkjøringen under ett, illustrert i Figur 36. 

 

,  

Figur 36 Tilfarter rundkjøring i nord 
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Figur 37 viser gjennomsnittlig forsinkelse per kjøretøy for hver tilfart i rundkjøringen for de ulike 

alternativene. 

 

 

Figur 37 Forsinkelse Rundkjøring nord, sekund per kjøretøy 

Rundkjøringen i nord får økt belastning sammenlignet med dagens situasjon for alternativ 0 på 

grunn av trafikkvekst fra tiltakene i reguleringsplanen og fra generell trafikkvekst på fylkesvegen 

fram til 2030. Alternativ 1, med kort envegsregulering i Sentrumsgata, gir omtrent samme 

forsinkelser som alt 0 i dette krysset. Tiltaket med envegsregulering i Sentrumsgata vil ha liten 

innvirkning på avviklingen i rundkjøringen. Alternativ 2, med adkomst i sør gir reduserte 

forsinkelser i rundkjøringen på grunn av at den gir økt trafikk i Skolegata og mindre trafikk i dette 

krysset. I hovedsak er det trafikken fra nord og fra sør som får redusert forsinkelse. Alternativ 3 

med ny veg og nytt kryss i nord, viser noe reduksjon i forsinkelse sammenlignet med alternativ 1, 

men høyere forsinkelser enn alternativ 2. Forsinkelsen fra sør i rundkjøring nord reduseres fordi 

venstresvingen fra nord blir redusert med nytt kryss nord i planområdet.  

 

Forsinkelse per tilfart i krysset Skolegata/Vikaholmveien er vist i Figur 38. Forsinkelsen er 

tilnærmet lik for alle alternativ. Alternativ 2 gir økt andel venstresving fra øst, som gir noe økt 

forsinkelse. 

 

 

Figur 38 Forsinkelse Skolegata/Vikaholmveien, sekund per kjøretøy 
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Forsinkelse per tilfart i rundkjøringen i sør er vist i Figur 39. Alternativ 0, 1 og 3 gir likt resultat, 

mens alternativ 2 gir økt forsinkelse på grunn av økt andel venstresving fra øst. 

 

 

Figur 39 Forsinkelse Rundkjøring sør, sekund per kjøretøy 
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 Oppsummering  

Som oppsummering fra beregningene er totalt trafikkarbeid fra modellen for de ulike 

alternativene hentet ut i form av kjøretøytimer (sum tid alle biler bruker igjennom modellen) og 

kjøretøykilometer (sum antall km alle biler kjører i modellen). Forskjellene er minimale, men det 

gir en indikasjon på forskjellen mellom alternativene.  

 

Alternativ 1 med kort envegskjøring i Sentrumsgata har noe økt trafikkarbeid sammenlignet med 

alternativ 0. Alternativ 3 gir svært like resultater som alternativ 1, mens alternativ 2 gir en 

reduksjon på grunn av at adkomst gir kortere veg ut til hovedvegnettet.  

 

Tabell 1 Oppsummering trafikkberegninger 

 Alternativ 0 Alternativ 1 

Envegs 

Alternativ 2 

Hank sør 

Alternativ 3 

Hank nord 

Trafikkarbeid [timer] 25,0 25,6 24,0 25,3 

Trafikkarbeid [km] 761 775 714 775 

Gjennomsnittlig forsinkelse 

[sek/kjt] 19 19 19 19 

Beskrivelse av 

trafikkavviklingen 

    

- Rundkjøring nord - Lik 
trafikkbelastning 

som i alt 0 

Redusert 

trafikkbelastning 

Noe redusert 

trafikkbelastning 

- Kryss Skolegata-

Vikaholmveien 

- Noe økt 

trafikkbelastning 

pga. nytt 

kjøremønster 

Betydelig økt 

trafikkbelastning 

pga. økt trafikk i 

Skolegata 

Lik 

trafikkbelastning 

som i alt 1 

- Rundkjøring sør - Lik som i alt 0 Økt 

trafikkbelastning 

for venstresving fra 

Oldervikveien til fv 

sør 

Lik som i alt 0 

- Sentrumsgata vest for 

Hjorten kjøpesenter 

- (strekning) 

- Noe redusert 

trafikk i 

nordgående retning 
nord for 

envegsreguleringen 

Lik som i alt 1 Lik som i alt 1 

- Sentrumsgata nord for 

Hjorten kjøpesenter 

(strekning) 

- Økt trafikk i østlig 

del pga. 

envegsreguleringen 

Redusert trafikk 

pga. ny adkomst i 

sør 

Noe redusert 

trafikk pga. ny 

adkomst i nord 

- Skolegata (strekning) - Økt trafikk pga. 

envegskjøring 

Betydelig 
trafikkøkning pga. 

endret 

kjøremønster med 

adkomst i sør.  

Noe økt trafikk 
forbi VGS, ellers 

som i alt 1 

- Vikatoppen - Som alt 0 Som alt 0 Liten økning 

pga. ny adkomst 

i nord 
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 Følsomhetsberegning 

 

De tre vegnettsalternativene i forrige avsnitt ga små forskjeller i trafikkavvikling for 2030-trafikk. 

Vi har derfor utført følsomhetsberegninger for å undersøke hvor stor trafikkøkning som skal til for 

at det oppstår kapasitetsproblemer og hvor problemene først oppstår. Testen ble utført med 

vegnettsalternativ 1. Trafikken i modellen ble økt med lik prosentandel for alle trafikantgrupper 

(inkl fotgjengere) og alle bevegelser til henholdsvis 130 % og 140 % av beregnet 2030-trafikk.  

 

2030-trafikken er med full utbygging 30 % større enn 2019-trafikken. 30 % ytterligere økning av 

2030-trafikken er virkningene av en utbygging som er dobbelt så stor som planlagt i 

reguleringsplanen. 130 % av 2030 trafikk kan også representere et maksimalt trafikknivå som 

kun oppstår på ekstremdager i 2030.   

 

Figur 40 viser timetrafikken for alternativ 1 med 130 % trafikk.  

 

 

Figur 40 Trafikkmengder følsomhetsberegning alternativ 1, 130 % av 2030-trafikk 
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Vi ser fra simuleringene at det blir kø langs fylkesvegen fra sør som i perioder strekker seg tilbake 

forbi Rådhusveien, men ikke så langt som til rundkjøringen i sør.  

 

Videre inn mot sentrum blir det kapasitetsproblemer i krysset Skolegata/Vikaholmveien på grunn 

av den økte trafikken. Køoppbyggingen foregår i alle tilfarter i dette krysset, men er minst for 

trafikken ut fra Vikaholmveien da den har høy andel høyresvingende trafikk, uten vikeplikt.   

 

  

Figur 41 Eksempel på kødannelser i 2030 med +30% trafikk 

   

Økt trafikk ut mot fylkesvegen fra sentrum via Sentrumsgata nord for Hjorten kjøpesenter, skaper 

kø inn mot rundkjøringen som i perioder strekker østover til Skolegata og sørover langs 

Skolegata. 

 

Køene avvikles i løpet av beregnet rushperiode.  

 

Ved 140 % trafikk forsterkes disse kødannelsene, og det oppstår sammenbrudd i enkelte av 

simuleringene. Resultatene viser at forsinkelsene øker mer enn trafikkmengden har økt, og 

variasjonen mellom beregningene øker. Dette tyder på at vi har nådd et nivå hvor systemet er 

ustabilt. Rundkjøringen i nord synes å være det kritiske punktet hvor kapasitetsgrensen nås først. 
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Oppsummerte verdier for trafikkarbeid og forsinkelse for hele modellen er vist i Tabell 2. 

Tabell 2 Oppsummering følsomhetsberegning, alternativ 1 

 Dagens 

trafikk 

2030 trafikk 130 % av 2030 

trafikk 

140 % av 2030 

trafikk 

Trafikkmengde personbil i 

makstime [kjt]  950 1400 1820 1960 

Trafikkarbeid [timer] 16 26 35 41 

Trafikkarbeid [km] 512 775 986 1074 

Gjennomsnittlig forsinkelse 

[sek/kjt] 13 19 30 39 

 

I modellen er trafikken konsentrert med en topp i perioden 15:30-15:45. I virkeligheten vil en så 

stor økning i trafikkmengden også føre til en fordeling av trafikken over lengre tid, dvs. en 

forlengelse av rushperioden. Følsomhetsberegningen gir en indikasjon på hvor stor trafikkøkning 

som skal til for å nå maksimal kapasitet, men representerer ikke nødvendigvis en realistisk 

utvikling i trafikkmønsteret. 

 

Det er utført simuleringer ved 140 % trafikk for alternativ 2 og 3 som bekrefter at avlastning av 

rundkjøringen i nord avhjelper problemene. En oppsummering av resultatene er vist i Tabell 3. 

Trafikkavviklingen er bedre enn for alternativ 1 med tilsvarende trafikkmengder. Alternativ 2 

genererer minst trafikkarbeid og alternativ 3 gir minst forsinkelse. 

Tabell 3 Følsomhetsberegning alternativ 2 og 3 

 Alt 2 – 2030 

trafikk 

Alt 2 – 140 % 

av 2030 trafikk 

Alt 3 – 2030 

trafikk 

Alt 3 – 140 % av 

2030 trafikk 

Trafikkarbeid [timer] 24 35 25 36 

Trafikkarbeid [km] 714 936 775 1028 

Gjennomsnittlig forsinkelse 

[sek/kjt] 19 33 19 30 
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Forsinkelsene i de ulike kryssene må ses i sammenheng, fordi kapasitetsproblemer og kø 

forplanter seg til strekningene oppstrøms. Figur 42 viser forsinkelse for rundkjøring nord og 

tilgrensende T-kryss. For 130 % trafikk er forsinkelsen tilnærmet lik 10 sek/kjt for alle tilfartene. 

For 140 % trafikk skiller tilfart fylkesveg sør seg ut med en forsinkelse på mer enn 20 sek/kjt.  

 

 

Figur 42 Forsinkelse rundkjøring nord, følsomhetsberegning 

 

Figur 43 viser forsinkelse i krysset Skolegata/Vikaholmveien inkludert gangfeltet sør for krysset. 

Her blir forsinkelsene store for trafikk fra sør (over 25 sek/kjt for 140 %), på grunn av 

ringvirkninger fra rundkjøringen i nord og vikeplikt for den største trafikkstrømmen i krysset fra 

Vikaholmveien.  

 

 

 

Figur 43 Forsinkelse kryss Skolegata/Vikaholmveien, følsomhetsberegning 
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Figur 44 viser forsinkelse for rundkjøringen i sør. Her er forsinkelsene relativt små og det tyder på 

at det fortsatt er tilstrekkelig kapasitet ved 140 % 2030-trafikk. 

 

 

Figur 44 Forsinkelse rundkjøring sør, følsomhetsberegning 

 

Følsomhetsberegninger oppsummert 

Følsomhetsberegningene viser at det er tilstrekkelig kapasitet på vegnettet på Fillan til å tåle de 

planlagte utbyggingene til 2030, selv uten avlastende tiltak i form ny adkomstveg i nord eller sør. 

Systemet når en kapasitetsgrense for makskvarteret, når det tilføres 400-600 flere personbilturer 

i makstimen enn den beregnede veksten fram til 2030. En slik økning tilsvarer at utbyggingen blir 

mer enn det dobbelte av det som er antatt for 2030, med f.eks. 500 flere boenheter og 10 000 m2 

mer næringsareal. 
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5. VURDERING OG KONKLUSJON 

Fillan sentrum har i dag ingen avviklingsproblemer på en gjennomsnittlig fredag. Fillan har 

derimot perioder med større trafikk, spesielt knyttet til helger om våren og sommeren. I 

beregningene for dagens situasjon ligger trafikknivået på nivå med den 10. største fredagen som 

er 25 % lavere den største fredagen i 2019. Den største fredagen var fredag før pinse, og andre 

store fredager var ved start skoleferie og start og slutt på fellesferie. Vi bruker den 10. største 

fredagen for å finne en høy representativ normalsituasjon. Maksamalsituasjon brukes normalt 

ikke i trafikkberegninger, fordi den ville vise hvilke tiltak som skulle til for å ha god avvikling på 

svært sjeldne dager. 

 

Alternativ 0 er dagens vegnett før envegsregulering i Sentrumsgata, med trafikkmengder 

beregnet for 2030 med full utbygging av boliger og næringsareal i Fillan sentrum i henhold til 

planforslaget. Beregningene viser at ikke er nødvendig å gjøre endringer i vegnettet i Fillan 

sentrum for å håndtere trafikken ved full utbygging.  

 

I alternativ 1 er deler av Sentrumsgata envegskjørt i sørgående retning fra krysset med 

innkjøring til parkeringsplassen på vestsiden av Hjorten kjøpesenter til kryss med bakeribygget. 

Dette er et tiltak som er vedtatt, men ikke etablert pr november 2019. Forøvrig er vegnettet som 

i dag. Beregningene viser at vegsystemet fint takler denne reguleringen med 2030-trafikk. 

Tiltaket vil overføre noe trafikk til Skolegata, men trafikkavviklingen er fremdeles god. Vi ser 

ingen endring i avvikling i rundkjøringen. Envegsreguleringen fører naturlig til noe økt 

trafikkarbeid på grunn av økte kjørelengder for enkelte relasjoner i sentrum, men området er 

såpass begrenset at det ikke vil ha stor effekt på folks reisetid.  

 

Et annet tiltak som er med i alt 1-3 er forkjørsregulering av Sentrumsgata øst/vest nord for 

Hjorten kjøpesenter, med vikeplikt for Sentrumsgata fra sør. Beregningsmessig har dette liten 

effekt med 2030 trafikk, men i realiteten vil det forenkle situasjonen i T-krysset, særlig i perioder 

med mye turisttrafikk. Man vil redusere risikoen for at trafikk inn i Sentrumsgata må vike for 

trafikk ut fra denne og gi kø ut mot rundkjøringen.  

 

Alternativ 2 har de samme reguleringene som alternativ 1. I tillegg er det lagt inn ny adkomst til 

hovedvegnettet fra Skolegata til Oldervikveien. Det er fordelaktig å ha en alternativ 

vegforbindelse til/fra fylkesvegen med tanke på beredskap og utrykningskjøretøy. Adkomsten i 

sør fører derimot til en økning av trafikkmengder i Skolegata, som får like mye trafikk som 

fylkesvegen i sørgående retning. Dette er uheldig dersom det er ønske om å utvikle sentrum på 

myke trafikanters premisser. Adkomst i sør avlaster den nordlige rundkjøringen langs 

fylkesvegen. I rundkjøringen i sør viser beregningene en økning i venstresvingende trafikk fra 

Oldervikveien, som vil kunne øke forsinkelser for trafikk i sørgående retning langs fylkesvegen. 

Samtidig er trafikkstrømmen langs fylkesvegen redusert som følge av tiltaket, og dermed viser 

ikke beregningene noen stor endring i avvikling her. En fordel med mindre trafikk langs 

fylkesvegen er økt fremkommelighet for buss.  

 

Alternativ 3 har som alternativ 2, envegskjøring og trafikkmengder i 2030 som i alternativ 1, 

samt en ny adkomstveg ut mot fylkesvegen i nord i stedet for i sør. Ny adkomst i nord gir økt 

trafikk i Skolegata forbi den videregående skolen og langs nedre del av Vikatoppveien. Total 

trafikkmengde her forblir likevel begrenset da det er mindre trafikk som velger den nordlige 

adkomstvegen sammenlignet med den sørlige i alternativ 2, samt at trafikken sprer seg på to 

ruter. Alternativet avlaster ikke rundkjøring i nord i særlig grad slik vi ser i alternativ 2, men til 

gjengjeld er det ingen stor vekst for sentrumsgatene.  
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Behov for venstresvingefelt i fylkesvegen fra nord til ny veg bør undersøkes nærmere ved valg av 

dette alternativet. Alternativ 3 har samme fordel som alternativ 2 for beredskap og utrykning ved 

å ha en ekstra adkomst til/fra fylkesvegen.  

 

Følsomhetsanalyser 

Beregningene for alternativ 1 med 2030-trafikk, viser god avvikling, og at det ikke umiddelbart vil 

være behov for en ny adkomstveg ut mot fylkesvegen. Det vil kunne være perioder med mer 

trafikk enn normaldager, som kan føre til avviklingsproblemer og kø. Det er derfor gjort 

følsomhetsberegning av alternativ 1. Med 30 % trafikkvekst etter full utbygging i 2030, ser vi 

tydelige kødannelser langs fylkesvegen og i Skolegata og Sentrumsgata nord for Hjorten 

kjøpesenter. Flaskehalsen ligger i hovedsak i rundkjøringen i nord, hvor den totale 

trafikkbelastningen blir for stor. Kø fra rundkjøringen forplanter seg til kryssene i sentrum og fører 

til forsinkelser. 30 % mer enn 2030-trafikk kan også representere et maksimalt trafikknivå som 

kun oppstår på de største fredagene i 2030.   

 

Ytterligere vekst forsterker problematikken, og ved +40 % trafikk ser vi at avviklingsproblemene 

blir så store at det blir kø innover i gatenettet øst for Sentrumsgata. Spesielt utsatt er krysset 

Skolegata/Vikaholmveien, hvor trafikk fra sør stopper opp på grunn av vikeplikt for 

Vikaholmveien. Systemet når kapasitetsgrensen for makskvarteret når det tilføres 400-600 flere 

personbilturer pr time i makstimen som tilsvarer 30-40 % trafikkøkning fra 2030. En slik økning 

tilsvarer at utbyggingen blir mer enn det dobbelte av det som ligger i planforslaget, med f.eks. 

500 flere boenheter og 10 000 m2 mer næringsareal utover innholdet i planen.  

 

Når det kommer til dagens plassering av varelevering, blir vareleveringen til Hitratorget (V3) 

vanskelig for alle alternativer pga. envegsreguleringen i Sentrumsgata. Adkomst kan foregå som i 

dag, men utkjøring blir problematisk da høyresvingen til Torget er for krapp for 12m lastebil. Her 

vil det bli behov for å justere utformingen av adkomster over Torget. Øvrig må alle 

vareleveransene langs Sentrumsgata og Torget foregå fra adkomst i nord, medstrøms 

envegskjøringen, eventuelt snu i varemottakene der det er plass. For alternativ 2 kan hanken i 

sør føre til at vareleveringen øst for Hitratorget/COOP Byggmix (V5) må flyttes. Alternativet åpner 

også for å flytte vareleveringene for Hitratorget, COOP Byggmix nord for Hitratorget (V3, 4 og 5) 

til baksiden av COOP Byggmix. Dette er nærmere omtalt i eget notat. 

 

Anbefaling 

Fram til 2030 anbefales alternativ 1, da denne har tilstrekkelig kapasitet i forhold til planlagt 

utbygging og normalsituasjon. På ekstremdager, som for eksempel i forbindelse med pinse eller 

skoleferie, vil det kunne oppstå kø og forsinkelser, slik vi ser i scenario med 130 % trafikk fra 

følsomhetsberegningene. Dersom dette ikke aksepteres, gir alternativ 2 størst avlastning for 

nordre rundkjøring og vegnettet totalt. Alternativ 2 gir sannsynligvis behov for venstresvingefelt 

fra Vikaholmveien ut mot Skolegata.  

 

Usikkerheter 

Modellen som er benyttet i analysen tar i begrenset grad hensyn til aktiviteten i gata som 

gateparkering, kryssing av veg utenom gangfelt og varelevering. Modellen kan beregne 

kapasiteten for god, og det kan føre til at behov for tiltak med ny adkomstveg ut mot fylkesvegen 

kan bli nødvendig tidligere enn beregnet.  
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Anbefalte trafikksikkerhetstiltak: 

- Etablere fullverdig fortau langs Vikatoppveien 

- Opphøye gangfelt i Skolegata, øst for Hjorten kjøpesenter, da strekningen vil få økt trafikk og 

vil bli en viktig forbindelse for gående. Behovet for tiltaket øker ved økt bruk av p-plassene 

øst for Skolegata 

- Fjerning av inaktiv busslomme i Sentrumsgata, utvid heller fortauet  

 

Anbefaling knyttet til parkering: se eget notat. 
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APPENDIX 1 

TIMETRAFIKK FREDAGER 
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Grunnlag trafikkberegninger, trafikkmengde hver fredag fra mai 2019 til 8.11.2019 

(registreringsdagen) i perioden 15:00-16:00 fra tellepunkt Frøyatunnelen.  

 

 

 

 

 


