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1. BAKGRUNN 

I arbeidet med sentrumsplan for Fillan er det en målsetning å løse kjente problemer knyttet til 

parkering. Rambøll gjort en vurdering av dagens parkeringssituasjon, og vurdert aktuelle tiltak 

som kan bidra til bedre løsninger.  

 

Denne delrapporten oppsummerer Rambølls vurderinger, og beskriver ulike alternativ med 

avveining av fordeler og ulemper. I tillegg beskrives formelle krav knyttet til å innføre en formell 

parkeringsordning, både knyttet til planlegging, og gjennomføring.  

 

Hvis det blir politisk tilslutning til anbefalingene i delrapporten, vil det være behov for videre 

oppfølging og planlegging for å komme fram til en gjennomførbar løsning. Selv om det altså 

gjenstår arbeid for å få iverksatt en ordning, vil vedtak av prinsippene være en svært viktig 

milepæl som peker ut kursen videre. 
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2. MÅL KNYTTET TIL PARKERING I PLANPROGRAM 

Målsetningene for framtidig parkeringsløsning i Fillan er gitt gjennom planprogrammets punkt 4.6:  

«Det må ses på parkering og parkeringsbehov, plassering av parkeringsplasser har stor betydning 

for kjøremønsteret. Eksisterende antall parkeringsplasser registreres og eksisterende og framtidig 

behov kartlegges for å gi grunnlag for tilrettelegging og krav i planen». 

 

I tillegg er følgende lagt til grunn for vurderingene av tilbudet i dag og for framtiden: 

• Parkeringstilbudet bør legge til rette for at de mest attraktive parkeringsplassene er 

tilgjengelig for besøkende til sentrum, og ikke først og fremst brukes av de som jobber i 

sentrum. 

• Arealet som brukes til parkering i sentrum er stort ut fra størrelsen på området. 

Kommunen ønsker at parkering i større grad samles i anlegg, over eller under bakken.  

• Parkeringsavgift vil ikke være aktuelt i første omgang. Det er imidlertid behov for en 

parkeringsordning som gir mulighet for å sanksjonere med parkerte biler, for å sikre et 

parkeringsmønster som er i tråd med overordnede ønsker. 

• Varelevering skal ses på som en del av vurderingen av parkeringstilbudet.  

Parkeringssituasjonen for Fillan sentrum er beskrevet ut fra forholdene i førsituasjonen, og ulike 

tiltak som kan bidra til måloppnåelse er beskrevet og vurdert. I tillegg er det beskrevet hvordan 

parkeringsbehovet kan løses i sentrum i en framtidig utvikling, der en betydelig del av de åpne 

områdene som i dag er tilgjengelige for parkering bygges ned.  
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3. MULIGHETER FOR FORVALTNING OG REGULERING AV 

PARKERINGSTILBUDET 

For å regulere parkeringstilbudet i Fillan på en måte som bidrar til å oppfylle målene for 

tilgjengelighet og bruk av parkeringsplassene, er det flere prinsipielle muligheter:  
- Med håndhevbar vilkårsparkering. Vilkår kan være knyttet til maks parkeringstid, avgift 

med mer.  

- Med veiledende, ikke håndhevbar skilting.  

For håndhevbar vilkårsparkering må offentlige og private eiere av parkeringsplassene utarbeide 

skiltplaner, nødvendig skilting må settes opp, og det må sikres mulighet for å håndheve 

parkeringsvilkårene med sanksjonering.  

 

Vilkårsparkering som skal kunne håndheves må tilfredsstille gjeldende krav fra 

parkeringsforskriften1, som ble vedtatt i mars 2016. Forskriften skal blant annet sikre like regler 

for håndheving, informasjon og klagebehandling for parkeringsområder som tilbys allmenheten; 

uavhengig av om tilbudet er privat eller offentlig. For parkeringstilbud som ligger langs offentlig 

veg, gjelder andre krav til både skilting og håndheving.  

3.1 Håndhevbar vilkårsparkering: Plasser langs offentlig vei 

Parkeringstilbudet langs offentlig veg («enerettsområdet») kan kun håndheves av kommunen eller 

av politiet. Parkeringsregulering skal skiltes med «skiltforskriftskilt». Skilting krever at det 

utarbeides skiltplan som sendes på høring, og vedtas av Statens vegvesen. 

 

        

Figur 1: Eksempler på "skiltforskriftskilt" som må brukes langs offentlig veg 

Dersom kommunen selv skal håndheve parkeringsregulerende skilt, er det blant annet krav til at 

personell skal autoriseres. Kravet omfatter blant annet godkjent utdanning og avlegging av 

eksamen. 

 

Kommunen må også få overført formell myndighet til parkeringshåndeving fra Vegdirektoratet 

etter søknad. Dersom kommunen får overført håndhevingsmyndigheten, må kommunen også 

håndheve øvrig parkeringsregulerende skilting langs offentlig veg i kommunen; altså ikke bare i 

sentrumsområdet.  

 

Langs offentlig veg er det ikke anledning til å reservere parkering for enkeltpersoner eller grupper. 

Unntak er parkering for HC og definerte kjøretøygrupper (som elbil under lading, motorsykkel 

mm.).  

Også plasser utenfor offentlig vei kan skiltes med «skiltforskriftskilt», forutsatt at 

parkeringsarealet driftes gjennom kommunalt vegbudsjett. De samme restriksjonene som gjelder 

reservasjon av plasser for enkeltbrukere/ grupper gjelder for disse.  

 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260
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3.2 Håndhevbar vilkårsparkering: Utenfor offentlig vei 

Vilkårsparkering utenfor offentlig veg skiltes med «vedlegg 1»- skilt. Skiltingen trenger ikke 

vedtak, men for håndheving stilles krav til innmelding av skiltplan til parkeringsregistreret. 

Personell som står for håndhevingen skal tilfredsstille parkeringsforskriftens krav til opplæring 

(tilsvarende reglene for håndheving langs offentlig veg).  

Bruk av «vedlegg 1»- skilt gir mulighet for å reservere parkeringsplasser for enkeltkjøretøy eller 

for grupper av kjøretøy. Dette kan for eksempel gjøre det lettere å sikre at tjenestekjøretøy 

knyttet til bestemte firma får sikret nødvendig parkering.  

 

     

Figur 2: Eksempler på "vedlegg 1"- skilt 

For private områder utenfor offentlig veg kan kommunen håndheve reguleringen, forutsatt at 

størrelsen på arbeidet er av «bagatellmessig omfang». Dette gir begrensninger på hvor stort 

omfanget av privat deltakelse kan være i en ordning forvaltet av kommunen. Denne 

bestemmelsen skal sikre konkurranse på like vilkår.  

Private områder kan også håndheves av private parkeringstilbydere. Kommunen kan også skille ut 

en rent privat del av egen parkeringsvirksomhet som et eget AS, der kommunen blant annet 

betaler skatt på lik linje som private operatører. En slik organisering vil være ressurskrevende og 

anbefales ikke gjennomført i Hitra kommune, i hvert fall ikke på kort sikt.  

3.3 Ikke- håndhevbar skilting: Privat veiledende skilting utenfor offentlig vei 

Et alternativ til å innføre håndhevbar vilkårsparkering på parkeringsarealene i Fillan, kan være å 

innføre en systematisk plan med veiledende skilt på parkeringsarealer som ligger utenfor offentlig 

veg.  

 

Veiledende skilting kan ikke håndheves, men vil gi klare signaler til de som besøker eller arbeider i 

sentrum om hva som er ønsket parkeringsmønster.  

 

Det har tidligere blitt gjort forsøk med parkeringsregulering basert på frivillige ordninger, men 

ordningen ble ikke fulgt opp i lengden. I planen blir det derfor ikke sett nærmere på dette 

alternativet.  
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4. PARKERING I FILLAN SENTRUM, KUNNSKAPSGRUNNLAG 

 

4.1 Parkeringstilbudet i dag 

Tidligere kartlegging (fra ViaNova, 2015) har vist at det er til sammen ca 420 parkeringsplasser i 

sentrum. Av disse ligger ca 345 plasser på kommunal grunn, mens ca 75 plasser ligger på private 

områder.  

 

Kartleggingen fra 2015 er sammenlignet med flyfoto fra 2018 og dronebilder fra høsten 2019. Det 

er noe forskjell i antall parkeringsplasser i dagens situasjon sammenlignet med kartleggingen i 

2015, som er lagt til grunn for vurderingene av tilbudet. Blant annet er det lagt til grunn noen flere 

parkeringsplasser på parkeringsområdet vest for COOP, basert på at det er registrert flere biler 

som faktisk parkerer her.  

 

Fillan sentrum er handels-, arbeids- og skolested for et stort omland. Kollektivtilbudet er 

begrenset, og store deler av de som besøker eller arbeider i Fillan sentrum bor så langt unna at 

det ikke er aktuelt å gå eller sykle.  

 

Vi vurderer derfor at bruk av bil fortsatt vil være det mest aktuelle reisemiddelet for de fleste i 

årene framover og at det derfor ikke vil være aktuelt å bruke parkeringstilbudet for å styre 

transportmønsteret for reiser til og fra Fillan i særlig grad.  

 

 

Figur 3: Kartlegging av parkeringstilbud i sentrum, Vianova 2015 

I arbeidet med sentrumsplanen er det fokusert på de kommunalt eide parkeringsområder som i 

førsituasjonen brukes til allmenn parkering for brukere av handels- og servicetilbudet i sentrum. 

De kartlagte plassene ligger dels nært opptil de viktigste målpunktene, og til dels i ytterkanten av 

sentrumsområdet.  
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Det er i tillegg et betydelig parkeringstilbud på private parkeringsområder, samt på kommunale 

eller fylkeskommunale parkeringsplasser ved offentlige servicetilbud som Rådhuset, den 

videregående skolen, sykehjemmet med mer. For flere av disse områdene er det innført 

veiledende parkeringsregulering, som skal sikre at plasser kun benyttes av bestemte brukere. Det 

er også innført fysisk sperring mot deler av parkeringsområdet til Hitra vgs. for å hindre uønsket 

parkering og trafikk på kveldstid.  

 

Plassene som ikke inngår i sentrumsplanområdet er ikke tatt med i beleggkartleggingen og 

vurderingene av hvordan parkeringstilbudet brukes.  Innføring av tiltak som skal styre 

etterspørselen etter parkering i sentrumsplanområdet vil imidlertid kunne ha innvirkning også på 

parkeringssituasjonen i de omkringliggende områdene.  
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Figur 4: Områder som er med i vurderingen (rød kantlinje) og som ikke er med (blå kantlinje)
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4.2 Beleggkartlegging 

Bruken av parkeringstilbudet i delområdene som inngår i sentrumsplanen ble kartlagt med bruk av 

dronefotografering høsten 2019. Det ble fokusert på de kommunalt eide plassene som er allment 

tilgjengelige for besøkende til sentrum, siden det er disse som i første omgang er aktuelle for å 

inngå i en kommunal parkeringsordning. 

 

Det ble tatt bilder av parkeringsplassene som inngår i analyseområdet 5. og 15. november, på 

ulike tidspunkt i løpet av de to dagene. Antall parkerte biler på ulike områder og langs ulike gater 

ble deretter talt opp manuelt.  

 

Kartleggingen gir et bilde av totalt antall parkerte biler på undersøkelsestidspunktene, men gir 

ikke grunnlag til å fastslå hvor lenge hver enkelt bil står parkert. Kartleggingen er imidlertid godt 

egnet til å vise hvilke områder som har størst etterspørsel etter parkering.   

 

Norske og internasjonale erfaringer2 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.  

 

For gjennomgangen av belegg og analysen har parkeringstilbudene langs gate og utenfor gate fått 

benevnelser som vist på kartet i figur 5.  

 

 
2 San Fransisco- modellen/ The high cost of free parking, Donald Shoup 2005 
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Figur 5: Oversikt over kartlagte parkeringsplasser utenfor og langs veg 
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Oppsummering av antall parkerte biler og utregnet parkeringsbelegg for de enkelte delområdene 

og for planområdet sett under ett er gjengitt i de følgende tabellene og figurene: 

 

Tabell 1: Registrert antall biler 5. og 15. november 

  05.nov 15.nov 

Område Kapasitet 13:00 15:50 10:00 13:00 17:00 

P1 55 47 31 33 42 25 

P2 36 17 12 22 23 8 

P3 61 35 18 31 41 12 

P4 60 10 7   7 2 

P5 46 20 14 18 23 13 

G1 9 5 5 5 5 4 

G2 6 1 1 1 5 1 

G3 7 5 4 5 3 3 

G4 16 12 8 11 7 6 

G5 12 8 7 9 10 4 

Samlet 308 160 107 135 166 78 

 

Tabell 2: Utregnet parkeringsbelegg 5. og 15. november 

 05.nov 15.nov 

Område 13:00 15:50 10:00 13:00 17:00 

P1 85 % 56 % 60 % 76 % 45 % 

P2 47 % 33 % 61 % 64 % 22 % 

P3 57 % 30 % 51 % 67 % 20 % 

P4 17 % 12 % 0 % 12 % 3 % 

P5 43 % 30 % 39 % 50 % 28 % 

G1 56 % 56 % 56 % 56 % 44 % 

G2 17 % 17 % 17 % 83 % 17 % 

G3 71 % 57 % 71 % 43 % 43 % 

G4 75 % 50 % 69 % 44 % 38 % 

G5 67 % 58 % 75 % 83 % 33 % 

Samlet 52 % 35 % 44 % 54 % 25 % 
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Figur 6: Gjennomsnittlig belegg alle perioder, i prosent og i antall brukte plasser  

 

 

Figur 7: Belegg 5. november 

 

 

Figur 8: Belegg 15. november 
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Kartleggingene tilsier at det er stor variasjon i belegg på de ulike parkeringsområdene.  

 
• Område P1 peker seg ut med det det høyeste registrerte belegget (av plassene), 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 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. 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 enn nødvendig. Tiltak som 

bidrar til rullering og relativt hyppig utskifting parkerte biler på de mest populære 

parkeringsplassene vil motvirke dette.  

 

Selv om det samlet sett er et godt parkeringstilbud i Fillan sentrum per 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 høytidshelger på 

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

velger å ta handleturen på vei til ferieboligen i Fillan. 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 faller fullt 

sammen, øker ikke presset på parkeringstilbudet i særlig grad.  
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4.3 Varelevering 

Eksisterende områder for varelevering i Fillan sentrum er vist i figur 9. 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.  

 

 

Figur 9: Vareleveringsområder Fillan sentrum 

 

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

utfordringene er registrert ved områdene V1 og V3, og situasjonen her er vurdert som 

problematisk for leveranser med større kjøretøy. 
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V1 - Vareleveringen ved COOP Extra/ Hjorten kjøresenter fra Skolegata: Her gir 

vareleveringen noen trafikale utfordringer i førsituasjonen. 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 et tilrettelagt areal for ventende biler, noe som 

medfører at vegbanen brukes. Dette har innvirkning på både framkommelighet og trafikksikkerhet 

i området.  

 

Figur 10: 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 11: Varelevering ved Hitratorget, der lastebil blokkerer gangadkomst 
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Figur 12: Varelevering ved inngang til Hitratorget fra Skolegata i førsituasjonen 

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 13: Kryss Torget/adkomst hovedinngang Hitratorget 
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I tillegg til de beskrevne utfordringene ved V1 og V3, er det også registrert mindre problemer ved 

vareleveringsområdene V2 og V4:  

 

• 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. 

• V4 - Varelevering i Torget foregår langs gata, og er til hinder for trafikken i gata og sikt i 

krysset mellom Torget/Storhaugveien og Skolegata.  

4.4 Sykkelparkering 

Parkeringstilbudet for sykler er begrenset i Fillan sentrum per i dag. For å legge til rette for mer 

sykkeltrafikk, er det viktig å legge til rette for trygge parkeringsplasser som er riktig plassert.  

Etablering av sykkelparkering er dels et privat og dels et offentlig ansvar. Kommunen kan bistå 

private parter som ønsker å bygge sykkelparkeringsplasser blant annet ved å unngå å kreve leie 

av gategrunn på steder der det ikke er plass på privat grunn.  

4.5 Reserverte plasser langs offentlig veg 

Parkeringsplassene langs Skolegata, kalt G4 i oversiktskartet, er i førsituasjonen reservert for 

hotellet. Reservasjon av parkeringsplasser for enkeltpersoner eller enkeltgrupper av brukere (for 

eksempel hotellets gjester) er ikke tillatt innenfor eksisterende regelverk.  

Ved formalisering av skiltplaner på Fillan, og innmelding av disse til Statens vegvesens 

parkeringsregister, vil det kunne bli stilt krav om at denne reservasjonen oppheves. Klager på 

eventuelle kontrollgebyr som pålegges biler som parkerer her, vil også kunne støttes ut fra at 

skiltingen ikke er i henhold til gjeldende regelverk.  

 



Rambøll - Parkering Fillan sentrum 

 

  

 

18/27 

5. ANBEFALINGER FOR PARKERINGSORDNING 

 

5.1 Korttidsparkering utenfor veg 

For å sikre at de mest sentrale parkeringsplassene, som ligger tett på handels- og servicetilbudet i 

sentrum blir tilgjengelige for besøk til sentrum med relativt kort varighet, foreslås innføring av 

maks 3 timers parkeringstid på disse plassene. Det foreslås at områdene P1 og P2, som ligger 

nærmest kjøpesenteret, samt gateparkeringsplassene i Sentrumsgata og i Skolegata får slik 

tidsbegrensing.  

 

Med 3 timers tidsbegrensing forhindres det at plasser brukes til heldags parkering, og presset 

som er registrert spesielt på område P1 vil reduseres. Tiltaket vil bidra til sirkulasjon på plassene 

og gir slik mindre sannsynlighet for utstrakt letekjøring. Selv om det i teorien er mulig å flytte 

bilen mellom ulike plasser med 3 timers begrensing, vil dette være lite aktuelt for de fleste. 

3 timer vil gi tilstrekkelig tid for de fleste til å gjennomføre nødvendige ærend. Erfaringer fra 

Tønsberg kommune (kartlagt 2016) viste at ca 75 % av de som oppsøkte sentrum hadde planlagt 

å oppholde seg der i 2 timer eller kortere3. Det er ikke mulig å overføre funnene direkte til Fillan, 

men dersom det gås ut fra at handels- og oppholdsmønsteret er relativt likt, vil 3 timer være 

tilstrekkelig for de aller fleste.  

 

Kartleggingen av parkeringsbelegg som ble gjennomført høsten 2019, viser at etterspørselen 

etter parkering på de mest sentrale plassene gikk ned etter ca kl 16. Det foreslås derfor at 

varigheten for reguleringen fastsettes til mellom 07- 17 på hverdager.  

5.2 Korttidsparkering langs veg, offentlige plasser 

Tilsvarende foreslås det å innføre korttidsparkering med samme tidsavgrensning på 

parkeringsplassene som ligger langs offentlig veg. Dette omfatter parkeringsplassene i Skolegata 

og i Sentrumsgata, med unntak av plasser som foreslås omdisponert til vareleveringslommer. 

Samtidig oppheves reservasjonen av parkeringsplasser som er innført per i dag, i strid med 

reglene for parkeringsskilting.  

5.3 Korttidsparkering langs veg, private plasser 

Parkeringstilbud som ligger i direkte tilknytning til offentlig veg, kan ikke reserveres for 

enkeltbrukere; på tross av at arealet for selve parkeringsplassen er privat. Dette medfører at 

plassene ved G1 og G2 ikke kan reserveres for private, og at disse må skiltes med som offentlig 

tilgjengelige parkeringsplasser med «skiltforskriftskilt». Hvis de private grunneierne ikke ønsker at 

plassene blir skiltet i henhold til gjeldende krav, vil eventuell privat skilting skje på grunneiers 

egen risiko, og skiltingen vil ikke kunne håndheves.  

5.4 Plasser for generell heldags parkering 

For mange av de som jobber eller oppholder seg over lengre tid i Fillan sentrum, er det i praksis 

ikke mulig å bruke andre transportmidler enn bil per i dag. Det må derfor sikres et tilstrekkelig 

tilbud om langtids parkeringsplasser i planområdet. For å ivareta dette behovet for parkering, 

foreslås det å avsette i alt tre av de større parkeringsområdene; P3, P4 og P5, til langtids 

parkering. Det foreslås tillatelse til parkering i inntil 10 timer, med varighet for regulering satt til 

mellom 07- 17 på hverdager (tilsvarende som for korttids parkering). 

 
3 Handelsundersøkelse i Tønsberg sentrum, juni og november 2016, Rambøll 
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5.5 HC- parkering 

Kommunen oppfatter at dagens HC- parkeringstilbud i sentrum er tilstrekkelig for å dekke 

behovet.  

5.6 Ladeplasser  

Per i dag tilbys lademulighet for el- biler i Skolegata, vis a vis Hjorten hotell og foran Rådhuset. 

Kommunen oppfatter at dagens ladetilbud dekker behovet.  

5.7 Spesielt reservert parkering 

Innenfor områdene med både korttids- og langtids parkering, vil det være behov for å reservere 

parkeringsplasser for enkelte kjøretøy eller grupper av kjøretøy. Dette er fullt mulig i 

parkeringsområder som ligger utenfor offentlig veg.  

 

For eksempel vil det være mulig å reservere parkeringsplasser for Hjorten hotell, som i 

førsituasjonen er skiltet langs offentlig veg i strid med regelverket for parkeringsskilting. Det 

foreslås at det reserveres plasser for langtidsparkering på område P5. Dersom parkeringsplassene 

på den nordlige delen av P5 reserveres, gir dette en gangavstand på ca 50- 60 m til 

hotellinngangen.  

 

Behovet for reservasjon av parkeringsplasser må vurderes nærmere som en del av arbeidet med 

skiltplanen. For hotellgjester som ankommer Fillan på ettermiddagen og reiser videre tidlig neste 

dag, vil det også være en mulighet å benytte de allment tilgjengelige plassene for korttids 

parkering, siden tidsrestriksjonene ikke gjelder i perioden 07-17.  

 

Innenfor områdene P3, P4 og P5 vil det også være mulig å reservere parkering for blant annet 

tjenestebiler knyttet til enkeltselskaper og for andre aktører som har behov for bil i tjenesten. 

Dette behovet må vurderes spesielt som en del av utarbeidingen av skiltplan.  

5.8 Tiltak for forbedret varelevering 

For å utbedre utfordringene som er beskrevet for varelevering ved henholdsvis Hitratorget og 

Hjorten kjøpesenter, foreslås flere tiltak.  

 

Tiltak ved Hitratorget 

For Hitratorget foreslås flere alternative tiltak for å forbedre situasjonen for senteret og for andre 

virksomheter i nærområdet som er avhengige av varelevering. Disse tiltakene skal være mulige å 

gjennomføre på kort sikt: 

 

Alternativ 1: Etablere vareleveringslomme ved Sentrumsgata 2. Vareleveringslomma skiltes med 

stanseforbud med unntak for varelevering; noe som gir anledning stopp i forbindelse med lasting/ 

lossing av varer. Underskiltet åpner for varelevering med varebil og lastebil. Eventuelt behov for 

tidsavgrensningen av tillatelsen til varelevering må vurderes nærmere ved detaljering av 

skiltplan.  
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Figur 14: Mulig ny vareleveringslomme ved Sentrumsgata 1 og prinsipp for skilting (fra N300, Statens vegvesen) 

 

Bruk av denne vareleveringslomma vil gi medføre ca 40- 50 m gangavstand til senterinngangen. 

Trilling av varer vil kunne være utfordrende spesielt under vinterforhold og krever godt 

vedlikehold.  

  

Alternativ 2: Etablere en ny vareleveringslomme, skiltet med stanseforbud med tidsbegrenset 

unntak for varelevering (som alternativ 1), i rabatten mellom Skolegata og parkeringsområdet 

nord for Hitratorget. Lomma bør ha en lengde på ca 15 m for å sikre tilstrekkelig areal til 

nedsenking av baklem på lastebil. Tiltaket gir gangavstand på ca 35 m til senterinngangen. 

Tiltaket krever fysisk ombygging av rabatten, og tilrettelegging for gangkobling mellom 

vareleveringslomma og eksisterende gangareal som leder fram mot inngangen.  

 

Tiltaket vil fungere bedre enn alternativ 1 med tanke på varelevering, siden det ikke vil kreves 

trilling av varer over veg, og siden avstanden til senteret er mindre. Tiltaket vil redusere det 

grønne preget langs Skolegata, siden vegetasjon må fjernes. Om denne løsningen blir valgt bør 

det ses på mulighet for erstatning av vegetasjon. 
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Figur 15: Prinsipp for ny vareleveringslomme og gangforbindelse i Skolegata, nord for Hitrasenteret 

Alternativ 3: Området som leder fram til senterinngangen kan skiltes som gågate, med 

underskilt som tillater varelevering i bestemte perioder. For eksempel kan det tillates varelevering 

i perioden 10- 14, slik at perioder med økt gang- og biltrafikk unngås. Dette tiltaket vil ikke løse 

de eksisterende problemene med rygging på gangareal og delvis blokkering av gangsonen helt, 

men konfliktnivået vil reduseres. Hvis tiltaket skal fungere, er det avhengig av god dialog og 

forståelse fra vareleveringsaktørene, slik at de kan tilpasse seg ordningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering av alternativene: Av de tre alternative løsningene som er beskrevet for å forenkle 

varelevering ved Hitratorget, anbefales alternativ 1; bruk av eksisterende lomme ved 

Sentrumsvegen 2. Alternativet krever ingen fysisk tilpasning, og kan sikre en fleksibel 

vareleveringsløsning til både Hitratorget og andre virksomheter i nærheten.  

 

Tiltak ved Hitratorget på lengre sikt 

Dersom trafikkalternativ 2 gjennomføres (beskrevet i trafikkanalysen), bygges en ny adkomstveg 

mellom den sørlige rundkjøringen i fv. 714 og Skolegata. Med denne nye adkomstvegen blir det 

mulig å legge til rette for varelevering i østenden av Hitratorget, slik at behovet for varelevering 

fra nord faller bort eller reduseres.  

  

 

Figur 16: Skilt for gågate og eksempel på underskilt (fra N300, Statens vegvesen) 
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Tiltak ved Hjorten kjøpesenter 
Ved Hjorten kjøpesenter er det registrert problemer knyttet til manglende venteareal for større 

varetransporter som skal til varemottaket. For å forbedre situasjonen, foreslås det å omgjøre 

tverrstilte parkeringsplasser nord i Skolegata til en lomme med parkeringsforbud, og fleksibel 

bruk. Ved å skilte lomma med parkeringstilbud, tilgjengeliggjøres den for ventende 

varetransporter.  

 

I tillegg kan den brukes som av- og påsettingslomme, blant annet for Hjorten hotell. 

Gangavstanden til Hjorten hotell vil være mellom ca 20- 40 m.   

 

Omgjøringen til fleksibel lomme for kortere opphold medfører at en eksisterende parkeringsplass 

for HC faller bort. Denne må erstattes så nært som mulig.  

 

 

Figur 17: Foreslått ny lomme for venting og av/ pålessing, Skolegata 

5.9 Samlet tilbud etter foreslått endring 

Det samlede tilbudet etter regulering av parkeringstilbudet som foreslått, er vist i figur 13. Den 

foreslåtte inndelingen gir i alt ca 170 plasser for langtids parkering og ca 125- 130 

korttidsparkeringsplasser (mulige tiltak for fjerning av gateparkering på områdene G4 og G5, 

samt behov for reserverte plasser er holdt utenfor). I tillegg inneholder forslaget nye 

vareleveringslommer i Skolegata og i Sentrumsgata.  
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Figur 18: Forslag til inndeling av parkeringsområder 
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5.10 System for dokumentasjon av parkeringstid 

Kontroll av parkerte kjøretøy på plasser med tidsbegrenset parkering kan utføres på flere måter; 

• Hjulstillingskontroll: Kontroll av hjulstilling, ved å dokumentere ventilposisjon på flere hjul, for 

å avdekke om kjøretøy har stått på samme plass ut over tillatt tid.  

• Elektronisk registrering av parkeringstidspunkt: Kan blant annet registreres med mobil 

applikasjonsløsning. Forutsetter at kjøretøy er lagt inn i database som kan sjekkes av 

kontrollør. 

• Bruk av parkeringsskive: Tidspunkt for parkering angis på urskive montert på innsiden av 

bilens frontrute. Som alternativ dokumentasjon aksepteres det å skrive tidspunkt for parkering 

på lapp som legges synlig i frontruta.   

 

Hjulstillingskontroll er den mest ressurskrevende kontrollmetoden, siden den krever nøyaktig 

oppfølging av de enkelte kjøretøyene over tid. Bruk av parkeringsskive er en teknologisk enkel, 

og samtidig brukervennlig metode for dokumentasjon som er enkel å kontrollere.  

For å forenkle kontrollen av overholdelse av tidsbegrensingen på parkering mest mulig, anbefales 

en løsning basert på parkeringsskive. Slike løsninger er innført en rekke steder i Midt- Norge, 

blant annet på Åndalsnes (som beskrevet i Parkeringsutredning II), på Stjørdal og på Heimdal i 

Trondheim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Eksempel på parkeringsskive brukt på Stjørdal 
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5.11 Skilting av parkeringsområder 

Områder og strekninger som omfattes av parkeringsordningen, må skiltes på en måte som 

tilfredsstiller kravene fra parkeringsforskriften og skiltnormalene. Skiltingen må være enkel og lett 

forståelig for brukerne av tilbudet.  

 

Skiltingen av områdene som ligger utenfor offentlig veg, kan gjøres relativt enkel, med bruk av 

soneskilt. Innenfor sonene kan det skiltes for reservasjon av særskilte plasser ut fra nærmere 

vurdert behov, for HC- parkering og for eventuelt nye ladeplasser.  

 

Med ordning der dokumentasjon av parkeringstidspunkt skal skje med skive eller latt, skal både 

«skiltnormalskilt» og «vedlegg 1- skilt» som angir strekninger og områder der det er tillatt å 

parkere, ha underskilt med skivesymbol.  

 

Eksemplet under viser varianter av vedlegg 1- parkeringssoneskilt som er aktuelle for bruk på 

plassene utenfor offentlig veg. På skiltene er det er angitt maksimal parkeringstid, 

gyldighetsperiode og skivesymbol som angir krav til dokumentasjon av parkeringstidspunkt.  

 

 

 

Det bør videre informeres tydelig om ordningen på innfartene til Fillan sentrum med 

informasjonstavler, og det bør settes opp informasjonsskilt ved naturlige gangtraseer fra 

parkeringsområdene i sentrum som påminnelse til de som har parkert.  

 

 

Figur 19: Prinsippforslag til informasjonsskilt ved innfarter til Fillan sentrum 

Statens vegvesen/ Trøndelag fylkeskommune må godkjenne oppsett og utforming av 

informasjonsskilt som skal settes opp langs fylkesvegen.  

5.12 Konsekvenser av parkeringsregulering i sentrum 

Ved innføring av vilkårsparkering på parkeringsplassene i sentrum, vil det være en risiko for 

overføring av parkering til omkringliggende områder. Dette kan medføre behov for skilting av 

parkeringsforbud langs offentlige veger, eller å innføre privat parkeringsregulering på områder 

utenfor offentlig veg. Behovet for å følge opp med slik regulering må vurderes fortløpende.   
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6. VIDERE ARBEID 

Det anbefales at kommunen får private grunneiere som tilbyr parkering med på en felles ordning 

med sammenfallende tidsregulering.  Dette vil gjøre det lettere å bruke parkeringstilbudet i 

sentrum, og det kan utarbeides en helhetlig ordning der det private og det offentlige tilbudet ses i 

sammenheng. Håndheving av de private områdene som inngår i ordningen må imidlertid vurderes 

spesielt, ut fra omfanget av deltakelse.  

 

Innføring av parkeringsregulering basert på tidsbegrensing kan gjennomføres med følgende 

hovedtrinn.  

 

Trinn 1: Vedtak av prinsipp for parkeringsregulering 

Vedtaket av sentrumsplanen omfatter en bestilling til Rådmannen om å jobbe videre med en 

parkeringsordning basert på tidsbegrensing.   

 

Prinsippet for parkeringsordningen er at parkeringsplasser utenfor offentlig vei, nært butikker og 

viktige målpunkt, skiltes med maksimal parkeringstid på 3 timer parkering, gjeldende for 

perioden 07- 17 på hverdager. Parkeringsplasser som ligger lenger unna de viktigste målpunktene 

skiltes med veiledende makstidsbegrensing 10 t, gjeldende for perioden 07- 17.  

 

Trinn 2: Utarbeide skiltplan og avklare håndhevingsmulighet 

En skiltplan for parkeringsarealene må utarbeidet på grunnlag av de politisk fastsatte prinsippene. 

Sentrumsområdet ligger til rette for at de fleste plassene kan skiltes med soneskilt, med 

tilleggsskilting av plasser utenfor veg som skal reserveres særskilte brukere.  

 

Innenfor de større områdene bør det legges til rette for å erstatte parkeringsplassene som per i 

dag er reservert langs offentlig veg (Skolegata) vis a vis hotellet.  

 

Sammen med den helhetlige planen for skilting av parkering utenfor offentlig veg lages en plan 

for skilting av parkeringsplasser langs vegen. Disse plassene bør skiltes med kort tillatt 

parkeringstid, siden de ligger nært tilbudene i sentrum, og derfor vil være attraktive for 

besøkende. Skiltplanene som gjelder parkering langs offentlig veg må godkjennes av 

skiltmyndighet (Statens vegvesen). 

 

Som en del av arbeidet må det gjøres en avklaring av muligheter for vertskommunesamarbeid 

med kommune som har godkjent parkeringsmyndighet, og som slik kan stå for 

parkeringshåndheving av kommunale områder etter avtale.  

 

Trinn 3: Iverksette vilkårsparkering i sentrum 

Etter vedtak av skiltplaner langs veg og utarbeiding av skiltplaner for parkeringsområder utenfor 

veg, må planene meldes inn til Statens vegvesens parkeringsregister, og skiltplanene må 

gjennomføres med oppsett av skilt.  

 

Det anbefales at kommunen har et godt opplegg for informasjon om ordningen i forkant av 

gjennomføring. Blant annet er det viktig å informere om vilkår knyttet til dokumentasjon av 

parkeringstid, hvor parkeringsskive kan skaffes og hva som er alternative dokumentasjonsformer.  

Det anbefales at håndhevingen av parkeringsplanen starter med informasjon til bilførere som har 

parkert feil, framfor å begynne med bøtelegging fra første stund.  
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6.1 Kostnader for innføring av vilkårsparkering 

De viktigste kostnadene knyttet til en parkeringsordning basert på tidsbegrensing som vilkår vil 

være:  

 

• Utgifter til kontroll, klagebehandling og annen administrasjon av ordningen. 

Kontrollvirksomheten vil forenkles/effektiviseres betraktelig dersom den ikke baseres på 

hjulstillingskontroll.  

• Utgifter til planlegging, skilting og oppmerking av parkeringsområder. 

• Utgifter til anskaffelse av parkeringsskiver og distribusjon av disse dersom slik løsning velges  

• Eventuelt utgifter til administrative systemer for administrasjon av parkeringsavtaler, 

klagebehandling mv. 

• Årlig gebyr til parkeringsregisteret og parkeringstilsynet (utregnes på bakgrunn av type 

regulering og hvor mange parkeringsplasser som inngår i ordningen). 

 

6.2 Endring i parkeringstilbudet på lengre sikt 
Etter hvert som åpne områder i Fillan sentrum fortettes og bebygges, vil tilgangen på åpne 

parkeringsarealer bli redusert. Selv om kartleggingene viser at det er rikelig tilgang på parkering i 

førsituasjonen, vil utviklingen på sikt kreve at det parkering samles i anlegg over eller under 

bakken.  

 

Parkering i anlegg over eller under bakken gir mer effektiv utnyttelse av areal og reduserer 

interntrafikk i sentrum (leting etter parkeringsplass på bakkenivå). Bygging av anlegg under 

bakken er langt dyrere enn i parkeringshus eller i parkeringsanlegg i fjell.  

Det kan ikke forventes at det skal være grunnlag for kommersielt anlegg i Fillan, i hvert fall på 

kort sikt, så lenge det er god tilgang på parkering i sentrumsområdet.  

 

Hitra kommune kan oppfordre private aktører til å gå sammen om å løse parkeringstilbudet, ved å 

åpne for at utbyggere kan samarbeide om parkeringsløsninger som dekker krav til parkering i nye 

utbyggingsplaner. Slikt samarbeid kan sikre et godt parkeringstilbud, og sambruk mellom 

virksomheter som ikke har sammenfallende etterspørsel. For eksempel kan det være mulig 

sambruksgevinst mellom kontorbedrifter og kulturtilbud, siden parkeringsplassene ved 

kontorbedrifter først og fremst er etterspurt på dagtid, og parkeringsplassene for kulturtilbud på 

kveldstid.  

 

Sentrumsplanens bestemmelser bør sikre at det tillates etablering av anlegg over (eller under) 

bakken på sentrumsnært areal i samarbeid mellom utbyggere, og åpner for at noe færre 

parkeringsplasser etableres dersom det dokumenteres sambruk.  

 


