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1 Bakgrunn 

Etterspørselen etter parkering i Fillan sentrum i dagens situasjon er kartlagt 

gjennom registreringer høsten 2019. Resultatene fra kartleggingen og 

informasjon fra kommunen er lagt til grunn for forslag til ny parkeringsordning. 

Fokus for den foreslåtte ordningen er at parkeringsbehovet for besøkende til 

sentrum skal prioriteres høyere enn ansatte.  

 

Ordningen innebærer at parkeringstilbudet som ligger nærmest viktige 

målpunkt for besøkende til sentrum (butikker og servicetilbud) blir regulert med 

maks 3 timers parkeringstid. De som har behov for å parkere lenger enn 3 

timer (typisk ansatte i sentrum), henvises til å parkere på områder som ligger 

lenger unna de viktigste målpunktene - der det åpnes for heldags parkering.  

 

Løsningene som er beskrevet, er planlagt ut fra dagens situasjon. Dette notatet 

ser nærmere på hvordan parkeringsbehovet for Fillan sentrum kan dekkes på 

lengre sikt, der det forventes at en stor andel av de åpne kommunale 

parkeringsarealene i sentrum blir fortettet. I framtidig fortetting forutsettes det 

at ny bebyggelse dekker eget parkeringsbehov, men samtidig vil deler av 

områdene i sentrum som i dag brukes til åpne parkeringsområder bli bygget 

ned.    
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2 Samlet parkeringsbehov i dag 

2.1 Parkeringsbehov hverdag 

Beleggkartleggingen ble gjennomført tirsdag 5. og fredag 15. november 2019. I registreringsperioden 

var det ikke meldt om noen spesielle arrangement eller hendelser i sentrum som skulle gi spesielt stor 

eller liten parkeringsetterspørsel sammenlignet med det som er normalt for årstiden. Sammenlignet 

med situasjonen i sommerhalvåret kan det være en del høyere bilandel i november på grunn av at færre 

går eller sykler.  

 

Fredags ettermiddag har sannsynligvis større etterspørsel etter parkering i deler av året. I perioder av 

året der det er mye helgeutfart, vil mange trolig handle i Fillan sentrum på vei til hytter og fritidsboliger. 

I november antas det at denne helgetrafikken er liten, og at situasjonen som ble registrert på 

fredagskartleggingen tilsvarer tilnærmet normal ukedag.  

 

I løpet av registreringsperiodene den 5. og 15. november, varierte samlet antall ledige 

parkeringsplasser mellom 142 og 230. Lavest antall ledige plasser var kl 13 den 15. november, mens 

høyest antall ledige plasser var kl 17 samme dag. En sannsynlig forklaring på at belegget var høyere kl 

13, er at det da var et større innslag av ansatte i sentrum som hadde parkert, og at mange av disse 

ikke lenger var på jobb kl 17.  

 

 

Tabell 1: Resultater fra parkeringskartlegging i Fillan sentrum 

  05.nov 15.nov 

Område Kap. 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 

Ledig   148 201 173 142 230 
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Figur 1 Oversiktskart parkeringsplasser i kartleggingen. 

 

Kartleggingen antyder at det er ledig kapasitet på ca 140 parkeringsplasser i sentrum i makssituasjonen 

på hverdag, og at det er behov for ca 170 parkeringsplasser for å dekke etterspørselen. Erfaringsmessig 

er det vanskelig å utnytte parkeringskapasitet fullt ut, blant annet på grunn av feilparkering, mangelfull 

snørydding, midlertidig bruk av parkeringsareal til andre formål med mer. Ofte uttrykkes dette med en 

faktor på 15 %, noe som vil si at det er vanskelig å utnytte de siste parkeringsplassene når 85 % av det 

samlede tilbudet er benyttet.  

 

Det antas at denne faktoren også vil spille inn for Fillan sentrum. Ved å øke det registrerte behovet i 

Fillan sentrum med 15 %, fås et samlet hverdagsbehov på ca 200 parkeringsplasser (rundet opp fra 

195). Dette tilsier at dagens parkeringstilbud kan reduseres med ca 110 plasser, og samtidig dekke 

parkeringsbehovet som er registrert.  

 

Den foreslåtte endringen fra tverrstilt til langsgående parkering i Skolegata vil i seg selv gi en reduksjon 

i antallet parkeringsplasser. Skissert løsning innebærer reduksjon fra 35 til 15 parkeringsplasser, altså 

en reduksjon på 20 plasser. Da gjenstår mulighet for å fjerne ytterligere ca 90 parkeringsplasser fra de 

kommunalt eide parkeringsområdene, samtidig som avdekket behov for hverdag opprettholdes. 

 

Det understrekes at kartleggingen omfatter kun de allment tilgjengelige parkeringsarealene som 

kommunen selv eier innenfor planområdet. Dersom parkeringstilbudet i framtiden dimensjoneres for 

lite, vil det kunne gi større press på andre parkeringsområder i sentrum, som ikke omfattes av 

kartleggingen, eller parkering kan forplante seg inn i boligområdene som ligger nært sentrum.  

 

Det er sannsynlig at spesielt en del av de som parkerer i Fillan sentrum i dag i forbindelse med arbeid, 

vil vurdere å endre reisemiddel når det gjennomføres tiltak for prioritering av korttids parkering. Det er 

ikke mulig å anslå hvor stor endringen i reisevaner blir som følge av dette, men for de som allerede 

vurderer å endre reisemiddel kan økt gangavstand fra bilparkeringsplass, gjerne kombinert med 

attraktive sykkelparkeringsplasser nærmere målpunktet, være utslagsgivende.  



 

 

4/8   

 

2.2 Parkering for forflytningshemmede 

Ved reduksjon av antall plasser og omdisponering av parkeringstilbudet, må hensynet til parkering for 

forflytningshemmede ivaretas. Parkeringsforskriften pålegger kommuner (og andre som tilbyr 

vilkårsparkering for allmennheten) å dekke behovet for HC- parkering; først og fremst ved at det skal 

tilbys et tilstrekkelig antall plasser, i betydning av at det skal være tilgjengelig HC- parkering til enhver 

tid.  

 

Siden behovet for HC- parkering er knyttet til en vurdering av hvordan tilbudet faktisk brukes, bør 

bruken observeres, og det bør være jevnlig kontakt med Norges Handicapforbund eller andre parter 

som jobber for å sikre gode forhold for sine medlemmer.  

 

HC- plasser bør plasseres slik at de gir god tilgang til målpunkt, og de må utformes og plasseres slik at 

både bakmontert og sidemontert heis på bil kan benyttes. Et godt plasseringsalternativ vil være i enden 

av parkeringsrekker som er utformet som lommer langs vegen. Da kan heis senkes ned mot kantstein i 

bakkant, så vel som på siden av bilen mot fortauet. På åpne parkeringsområder bør HC- plasser legges 

på steder der avstanden til målpunkt er liten, og der det ikke er terskler eller andre hinder som 

reduserer framkommeligheten.  

 

Tiltakene som foreslås som en del av parkeringsløsningen for Fillan, med begrenset parkeringstid på de 

mest attraktive parkeringsområdene, vil bidra til hyppigere rullering av plassene. Dette vil også komme 

mange av de som har rett på HC- parkeringskort til gode, siden den største delen av disse ikke har 

behov for rullestolheis, og derfor like gjerne benytter ordinære parkeringsplasser.  

2.3 Parkeringsbehov helg 

Kartleggingene av parkeringsbelegg på Fillan ble gjennomført på to hverdager. I andre norske byer og 

tettsteder kan man se en variasjon i parkeringsbelegget, og sammensetningen av parkering på 

hverdager og i helg.  

 

Registreringer gjennomført av Rambøll i Trondheim sentrum i april 2016, viste at samlet belegg på 

hverdag og lørdag var relativt likt midt på dagen. På hverdagsformiddager vil de som parkerer være en 

kombinasjon av arbeidsreisende (arbeidende i sentrum, deltakere på møter, håndverker etc.) og 

besøkende til sentrum (for handel/ serviceturer), mens de som parkerer på lørdag formiddag 

hovedsakelig er besøkende.  

 

Dette viser seg ved et større press på parkeringsplassene i en del av gatene som er mest brukt til 

parkering i forbindelse med handels- og servicebesøk til Midtbyen på lørdager; for eksempel i Fjordgata, 

Kjøpmannsgata og Jomfrugata. I gater som ligger nært store arbeidsplasser, men som ligger lenger 

unna viktige handelsområder, ble det registrert lavere etterspørsel på lørdag men høyere på hverdag: 

For eksempel i Erling Skakkes gate og Bispegata. 
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Tabell 2: Resultater fra beleggkartlegging, gateparkering i Trondheim april 2016  

 

Gate Antall plasser Antall og andel ledige plasser 

hverdag 

Antall og andel ledige 

plasser lørdag 

Kl 12 Kl 16 Kl 13 

Fjordgata 170 4 2 % 21 12 % 0 0 % 

Nordre gate 28 0 0 %  4  14 % 1 4 % 

Carl Johans gate 27 0 0 % 8 30 % 1 4 %  

Jomfrugata 11 1 9 % 3 27 % 0 0 % 

Dronningens gate 78 5 6 % 25 32 % 4 5 % 

Kongens gate 62 1 2 % 23 37 % 1 2 % 

Søndre gate 58 2 3 % 8 14 % 1 2 % 

Kjøpmannsgata 26 3 12 % 8 31 % 1 4 % 

Munkegata 95 1 1 % 39 41 % 3 3 % 

Erling Skakkes gate 27 0 0 % 19 70 % 3 11 % 

Bispegata 45 9 20 % 24 53 % 10 22 % 

Samlet 627 26 4 % 182 29 % 25 4 % 

 

Selv om resultatene fra Trondheim ikke vil være fullstendig overførbare til Fillan, antas det at det vil 

være en lignende variasjon i sammensetning av de parkerende i sentrum: Det vil si at de som jobber i 

sentrum vil utgjøre en forholdsmessig større andel av de som parkerer på hverdager, sammenlignet 

med situasjonen på lørdager- der de som besøker sentrum i forbindelse med handel- og servicereiser 

dominerer bildet.  

2.4 Parkeringsbehov i utfartsperioder 

Siden det er mange fritidsboliger på Hitra, Frøya og i nærområdet, vil det være en sesongmessig 

variasjon i parkeringsetterspørselen. Selv om dette ikke er tallfestet, tyder tilbakemeldinger fra 

kommunen på at det er stor tilfart til Fillan sentrum i perioder med mye bruk av fritidsboliger, spesielt i 

helger (fredag ettermiddag og lørdag) og i ferieperioder på våren og sommeren. Dette kan periodevis gi 

behov for flere parkeringsplasser enn de som er i bruk i normal makssituasjon på hverdag og ordinær 

helg.  

 

Det er viktig at de som har behov for å parkere i Fillan sentrum får mulighet til dette, også i perioder 

der utfartstrafikken er spesielt stor. Samtidig vil det være lite hensiktsmessig å avsette store arealer til 

parkering som ikke er i bruk store deler av året.  

 

Et mulig grep som kan sikre økt parkeringstilbud i perioder der behovet er spesielt stor, er å legge til 

rette for sambruk mellom parkeringsområder som ikke har sammenfallende behov.  

 

Et konkret forslag, er at kommunens parkeringsplasser ved skolen og Rådhuset på vestsiden av 

Fylkesvegen kan tilgjengeliggjøres for ansatteparkering i perioder der utfartstrafikken er spesielt stor, 

og skolen har ferie. Skoleferien vil være sammenfallende med de store utfartsperiodene i påsken, 

sommerferien og høstferien. Slik kan den samlede parkeringskapasiteten i sentrum utnyttes godt, 

samtidig som arealer kan frigis til utbygging eller andre ønskede sentrumsaktiviteter.   
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Figur 2: Mulig periodevis avlastende parkeringstilbud ved skolen og Rådhuset 

 

De aktuelle parkeringsplassene på vestsiden av fylkesvegen er i prinsippet tilgjengelige for alle også i 

førsituasjonen, siden bruken av disse ikke er formelt regulert. Dersom plassene skal tilgjengeliggjøres 

for ansatte i sentrum i høybelastningsperioder, må dette formidles til aktuelle bedrifter/ virksomheter på 

en tydelig måte.  

2.5 Anbefalt oppfølging 

Kartleggingene har gitt et bilde av hverdagssituasjonen i Fillan, som er nyttig i vurderingen av samlet 

parkeringsbehov. Før det gjøres endringer bør det i tillegg gjøres en kartlegging av 

parkeringsetterspørselen i utfartshelger, med kartlegging fredag ettermiddag og lørdag formiddag.  

 

Det bør også gjennomføres oppfølgende registreringer over tid for å følge utviklingen. Spesielt viktig å 

se på hvor stor pågangen er i perioder med maks utfart. Kan være nyttig å gjennomføre endringer 

skrittvis, evt. som forsøksordninger som er mulige å reversere.  

 

Oppsummert anbefaler vi følgende supplerende kartlegginger: 

• Lørdag  

• Fredags ettermiddag 

• Utfartsdag i ferie, f.eks. påske, pinse, sommerferie, skolens høstferie 

 

Innføringen av parkeringsregulering i sentrum gir også kommunen mulighet til å lære mye om 

virkningene av tiltak, gjennom tilleggsundersøkelser. Slike tilleggsundersøkelser er ikke nødvendige for 

innføring av ordningen, men kan være nyttige for kommunen til planlegging av lignende tiltak i 

framtiden. Eksempler på slike undersøkelser kan være knyttet til vurdering av endring i reisevaner:  

• Vurdere hvordan reisevanene endrer seg ved å kartlegge parkeringsbelegg før og etter innføring 

av ny parkeringsordning med tidsbegrensing. 

• Vurdere om etterspørselen etter parkering i sentrum endrer seg etter nedbygging av 

parkeringsarealer, eller andre endringer som påvirker tilbudet. Vurdere hvordan nye 
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sykkelstativ, tiltak som bedrer forholdene for myke trafikanter og kampanjer for å få flere til å 

gå eller sykle påvirker parkeringsetterspørselen («kjør når du må, gå/sykkel nå du kan»). 

 

Slike supplerende undersøkelser og kartleggingene kan gjøres med dronebilder slik som det ble gjort 

som grunnlag for denne vurderingen, med opptelling og vurdering i etterkant. En kan også se for seg at 

tellinger kan gjennomføres i felt ved hjelp av skoleelever som et skoleprosjekt. Et slikt prosjekt kan føre 

til økt bevissthet blant ungdom og som kan bli lagt merke til hos foreldre/foresatte. Prosjektet vil også 

være svært synlig i gatebildet når det gjennomføres.  

3 Framtidens parkeringsbehov som følge av nybygging 

Ved utbygging og omforming av Fillan sentrum forutsettes det i utgangspunktet at parkeringsbehov for 

nye boliger og virksomheter dekkes på egen grunn. Fastsetting av dimensjonerende parkeringstall for 

ulike typer utbygging kan enten gjøres i parkeringsnorm som blir en del av sentrumsplanen, eller det 

kan vurderes i hver enkelt reguleringssak.  

 

Selv om tilbudet i Fillan i dag framstår som tilstrekkelig, bør det legges inn minimumskrav for parkering 

i bestemmelsene for framtidige utbygginger. Det bør samtidig åpnes for at private utbyggere kan 

samarbeide om å dekke parkeringsbehov gjennom felles løsninger.  

 

Et incitament som kan bidra til dette, er at det kan åpnes for å bygge færre parkeringsplasser dersom 

det dokumenteres samarbeid om tilbudet, og dersom utbyggerne forplikter seg til å stille deler av 

parkeringstilbudet til disposisjon for allmennheten, i form av korttids parkering. En minimumsnorm for 

parkering, kombinert med slikt incitament til fellesanlegg, anbefales derfor tatt inn i bestemmelsene til 

sentrumsplanen. Behovet for å bygge større fellesanlegg for å dekke behovet for langtids parkering må 

også vurderes på sikt. Dette kan bli nødvendig når tilgangen på kommunalt eide, åpne 

parkeringsområder reduseres, og etterspørselen etter langtids parkering blir større enn tilbudet.  

 

De ulike områdene som brukes til parkering i sentrum i dag, har ulik attraktivitet med tanke på å 

tiltrekke seg besøkende. Område P1 ligger for eksempel godt eksponert mot fylkesvegen og kan 

tiltrekke seg spontane handlende enn andre områder, slik som for eksempel P4. I reguleringsplaner for 

utvikling av de mest attraktive parkeringsområdene, som P1, P2 og andre områder som ligger nært 

hovedmålpunktene i sentrum, er det spesielt viktig at bestemmelsene for ny bebyggelse sikrer allmenn 

tilgang på parkeringstilbudet.  

 

Dersom det planlegges for en kombinasjon av for eksempel boliger og handel i nye prosjekt, vil det også 

være viktig at de mest attraktive parkeringsplassene tilgjengeliggjøres for allmenheten. Et eksempel på 

en slik løsning kan være at beboerparkering legges til parkeringskjeller, mens besøksparkering legges til 

parkeringssokkel.   

 

I tillegg til besparelsen som kan oppnås ved redusert parkeringskrav for fellesanlegg ved 

dokumentasjon av samarbeid om parkeringsløsningen, vil bygging av større parkeringsanlegg i seg selv 

gi reduserte kostnader per parkeringsplass. Selv om bygging av parkeringsanlegg under bakken kan 

være dyrere enn å bygge anlegg over bakken, gir dette mulighet for å utnytte større del av de 

tilgjengelige arealene til annen utbygging.  

 

Større parkeringsanlegg som benyttes til å dekke parkeringsbehovet for flere grunneiere kan være 

mindre kostnadskrevende å bygge, og mer hensiktsmessige å drifte, enn dersom hver enkelt grunneier 

selv skal innfri parkeringskrav på egen grunn. Dette skyldes blant annet at mindre parkeringshus krever 

forholdsmessig større plass til ramper og annen nødvendig infrastruktur.  
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4 Oppsummering 

Avdekket behov for parkering på hverdager tilsier at ca 110 av dagens parkeringsplasser på Fillan kan 

fjernes, og tas i bruk til andre formål. Med ombygging av parkeringsløsningen i Skolegata til 

langsgående parkering, forsvinner ca 20 parkeringsplasser sammenlignet med førsituasjonen. Da kan ca 

90 parkeringsplasser utenfor gate fjernes.  

 

Basert på erfaring fra andre byer, antas det at behovet på besøksparkering vil være større på lørdager. 

Siden omfanget av arbeidsparkering er mindre på lørdager, antas det at det totale behovet ikke er 

større. Det anbefales at kommunen følger opp registreringene av parkeringsbelegg i 

hverdagssituasjonen med kartlegging av behovet på lørdag for å dokumentere dette nærmere før 

endringer i parkeringsordningen gjennomføres.  

 

En supplerende kartlegging bør også se nærmere på parkeringsetterspørselen på andre dager med stor 

utfart. Fredags ettermiddager, der mange er på vei til fritidsbolig for helgeopphold, antas å ha høyere 

parkeringsbelastning enn andre hverdager. I tillegg vil parkeringsetterspørselen sannsynligvis være 

høyere i starten av ferieperioder. 

 

En måte å dekke behovet for økt parkeringsetterspørsel i perioder med stor spesielt stor utfart i 

ferieperioder, er å vurdere sambruk med kommunale parkeringsplasser som normalt brukes av ansatte. 

Ved sambruk bør de kommunale parkeringsplassene som ligger vest for fylkesvegen i såfall brukes av 

ansatte ved virksomheter i sentrum, slik at parkeringstilbudet som ligger nærmest butikkområdene 

tilgjengeliggjøres for et større antall besøkende.  

 

På lengre sikt vil utbygging av flere av de åpne områdene gi grunnlag for felles parkeringsløsninger. Det 

bør legges inn bestemmelser i sentrumsplanen som oppfordrer til samarbeid om felles 

parkeringsløsninger. Felles løsninger vil være mest effektivt og mest økonomisk for utbyggere, og bidrar 

til å sikre et best mulig tilbud for besøkende til sentrum.  

 


