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Dette er gjort for å fremheve sammenhengen mellom 
plankart og bestemmelser, samt øke lesbarheten og lette 
navigering i dokumentet.
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Boligbebyggelse
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Torg

Gang-/ sykkelveg

Annen veggrunn
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Innledning
Utarbeidelse av formingsveilederen for Fillan sentrum er utført på 
oppdrag fra Hitra kommune. Utgangspunktet for veilederen er et ønske 
om å utviklingen av sentrum skal få en helhetlig utforming. Samtidig skal 
veilederen bygge opp under sentrumsplanen og går mer inn på detaljer 
enn det den juridiske reguleringsplanen kan gjøre. 

Veilederen er delt opp i fem deler. Del 1 inneholder formålet med veilederen, omfang 
og bruksområde. Del 2 inneholder en overordnet analyse av sentrum og konkretisering 
rundt begrepet Kystlandsbyen. Del 3 og 4 er selve veiledningen for utforming av gater, 
byrom, parkeringsplasser og bebyggelse i sentrum og til slutt gir del 5 konkrete forslag 
til møblering og beplantning. 

Arbeidet med formingsveilederen ble utført av Rambøll i løpet av vinteren og våren 
2020.

Rambøll, 12.juni 2020
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1.  VEILEDERENS FORMÅL OG UTSTREKNING

1.1 Hvor skal formingsveilederen gjelde?
Formingsveilederens avgrensning følger samme grenser som Sentrumsplan for Fillan 
sentrum. 

 
Veilederen skal gjelde for planområdet, og den er utarbeidet med binding til denne. 
Kommunen kan også velge å bruke den veiledende og støttende i sin saksbehandling 
av private og egne tiltak utenfor sentrumsplanen, men veilederen kan ikke der kreves 
fulgt av private tiltakshavere.

1.2 Hva er formålet med formingsveilederen?
Det er begrenset hva en reguleringsplan kan omfatte på detaljnivå. Derfor vil en 
formingsveileder være et nyttig supplement til reguleringsplanen. Veilederen skal 
være et styringsverktøy for å sikre en helhetlig utvikling av Fillan sentrum med 
respekt for særpreget til området. 

Den skal gjennom å gi føringer for utviklingen av de offentlige rommene, skape en 
felles basis for planlegging av alle element i gate- og plassrom. Den skal gjennom 
samordning oppnå en opplevd helhet og økonomiske fordeler. 

1. Veilederen gjelder utendørs areal i planområdet. 
2. Veilederen behandler også noen viktige forventninger til ny og endret bebyggelse.

En konsekvent bruk vil på sikt medføre:
 ▪ Tydeliggjøring av formen på sentral bebyggelse, gaterom og plassdannelser.
 ▪ Gi signal om gode møte- og hvileplasser.
 ▪ Enhetlig og harmonisk bruk av trafikkutstyr, møbler, belegning og beplantning.
 ▪ Bedre orienterbarhet og trafikksikkerhet, ved en tydeliggjøring av ulike areal. 
 ▪ Forenkle planlegging, drift og vedlikehold.
 ▪ Økonomiske og funksjonelle løsninger.
 ▪ Kontinuitet i kunnskap og erfaring.   

Den fulle virkninga av formingsveilederen vil ikke oppnås før sentrumsutviklingen har 
pågått over en viss tid. Veilederens anbefalinger vil realiseres trinnvis, gjennom ulike 
prosjekter, og helheten vil først oppnås når disse prosjektene er gjennomført. 

1.3 Forvaltning, prosess og samarbeid  
Formingsveilederen er gjeldende for både private og offentlige aktører innenfor 
gyldighetsområdet. Den er bindende for kommunens saksbehandling, og veiledende 
for tiltakshavere, publikum og kommunen (som utbygger) ved utbedring og utvikling 
av nye tiltak i planområdet.

Formingsveilederen knyttes til sentrumsplanen, som viser til den i bestemmelsene. 
Dette betyr at den, ved behandling av søknadspliktige tiltak, må følges for de forhold 
der kommunen krever det. Figur 1 Plangrense sentrumsplan for Fillan
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Et godt samarbeid må ligge til grunn for å møte allmenhetens bruksrett til det offentlige 
rommet. Sentrums bakkeplan (utenom kvartalenes eiendommer) skal framstå som 
allmennhetens, og bør ha offentlig drift. Dette gjelder dermed i utgangspunktet gater, 
fortau, parkeringsplasser, parker, rabatter og grøntstriper, inn til bygningenes vegger. 

For privateid grunn innenfor dette offentlige rommet, bør det skje et samarbeid med 
eiere om samordning av type bruk og opparbeiding. Unntak fra hovedregelen om 
offentlig drift bør være presisert ved avtale.

1.4 Avgrensning mot pågående prosjekter
Parallelt med utvikling av sentrumsplan og formingsveilederen pågår flere prosjekter 
både i privat og offentlig regi innenfor planområdet. De fleste er under planlegging og 
formingsveilederen bør være premissgivende også for disse, men det avhenger av de 
ulike prosjektenes framdrift.

Relevante pågående prosjekt:
 ▪ Hitrahallen
 ▪ Utvikling av tomt B5 i reguleringsplan «Vikan nord gnr/bnr 92/1» 
 ▪ Hjorten Kjøpesenter – utvikling av senteret
 ▪ Guri Kunna videregående skole – utvikling av fylkeskommunens eiendom
 ▪ M.m.
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2. ANALYSE 

2.1 Stedsidentitet – Kystlandsbyen
Fillans historie er gjennomgått i stedsanalysen. Fillans fire viktigste særtrekk, i 
forhold til de fleste andre tettsteder, er nettopp et resultat av denne historien:

1. Stedet er ikke etablert med utgangspunkt i eldre institusjoner, handelssted, 
bosetting eller gårdsbruk; heller ikke kirken eller gamle Fillan. Identiteten bygger 
derfor ikke på synlige historiske verdier eller minner fra eldre tid. 

2. Stedet ble heller ikke etablert med tilknytning til sjøen, noe som var historisk 
logisk og funksjonelt: trafikken var flyttet fra sjø til vei. Avstanden til Vikanhavna 
er likevel ikke stor, og landskapet legger godt til rette for bedre tilknytning til 
sjøen over tid, etter hvert som Fillan bygges ut, såfremt det planlegges bevisst 
for dette.

3. Hovedgater er lagt ut som rutenett, i likhet med planlagte byer. Fillan øst for 
fylkesveien er tett og effektivt utbygd. Denne delen av tettstedet har dermed 
fått et småbyaktig preg. Dette er et tydelig særtrekk i forhold til de aller fleste 
norske tettsteder på tilsvarende størrelse. (En konsekvens er at tettstedet ikke 
henger godt sammen på tvers).

4. Tettstedet ligger mellom hauger. Storhaugen og Klompen rammer inn et drag 
ned mot Vikanfjæra. Den topografiske situasjonen gir Fillan en klar egenart. Med 
bygging på topper og i skråninger er landskapssituasjonen likevel blitt mindre 
klar enn tidligere.  

For formingsveilederen passer det å oppsummere med to punkt: 
 ▪ Planområdet - Fillans østre halvpart - har urban karakter, og det er dermed 

forventningene som gjelder til denne typen miljø det bør legges vekt på.
 ▪ Utforming over tid kan - og bør - forbedre stedets tilknytning til sjøen, romlig, 

fysisk og visuelt.

2.2 Tettsted i kystlandskap
Følgende er et delmål i kommuneplanens samfunnsdel: «Utvikle Fillan til en 
urban kystlandsby med kafémiljø og godt servicetilbud». Hva karakteriserer en 
‘kystlandsby’? Hvordan skal det gjenspeiles i utforming av Fillan?  

Kystlandsbyen
Her tolker vi begrepet gjennom følgende stikkord: Er urban og tett, har intim 
atmosfære, har gode uterom og møteplasser, er skjermet av vennlige vegger, har en 
tydelig tilknytning til sjøen. Den er funksjonell, tydelig og vakker.

Lokalklima
Fillan ligger utsatt til for vind og vær. Utforming av bebyggelse og uterom kan bidra 

til skjerming. Ny bebyggelse kan virke inn på lokalklima ikke bare ved å skjerme, men 
også ved å forverre lokalklimatiske forhold, gjennom å skape turbulens- og vindtunnel-
virkninger.

Det er vår, sommer og tidlig høst at det er mest aktuelt å oppholde seg i sentrums 
uterom. Derfor er det vindretning i sommerhalvåret som er viktigst å legge til grunn: 
fra sørvest.

2.3  Gatestruktur og plasser
Gatestruktur og plasser
Hovedstrukturen for handelsstedet øst for Fv. 714 ble lagt allerede da Fillan ble etablert 
som et nytt og samlende senter for Hitras 5 tidligere kommuner midt på 1960-tallet. 
Tidlig 2000 ble det gjennomført et tettstedsprosjekt som ga Fillan sentrum en helt 
ny standard i forhold til design, materialbruk, vegetasjon og fargesetting. Vegene 
ble strammet opp og omgjort til asfalterte gater med fortau, belysning og gatetrær. 
Vegsystem og næringsbebyggelse ble lagt i et rutemønster, med et rektangulært 
vegnett nord-sør og øst-vest. Gangforbindelse øst-vest ble etablert, samt mindre 
lommer med benker og busker. I sørenden av Sentrumsgata ble Torget etablert, 
samtidig som «fri» parkering ble ersstattet av flere parkeringsplasser samt tverrstilt 
gateparkering langs Skolegata.

 Tettstedsprosjektet fra 2000 er grunnlaget for Fillan slik det ser ut i dag. 

Figur 2 Utsnitt fra Hitra-Frøya fredag 4.ferbruar 2000.
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Europris faller utenfor strukturen. Coops transportrampe og ambulansegarasjen 
avviker på en uheldig måte fordi de innsnevrer det offentlige rommet. Også Torget 
er et avvik, men positivt: det utgjør en skjermet «lomme» som har mange gode 
egenskaper, som annen utbygging kan la seg inspirere av.

2.5 Grønnstruktur
Fillan har få store grønne områder i sentrumskjernen, men flere omkringliggende som 
Dyet, Aurn, Eaholmen, Klompen og Storhaugen. Langs Skolegata og Sentrumsgata 
er det trerekker i smale grøntrabatter. Trærne gir sentrum et grønt preg og struktur, 
men arealene er for små til opphold og aktivitet. Ved den øst-vestgående gangaksen 
gjennom sentrum er det anlagt mindre områder med busker, trær og sitteplasser. 
Området på sørsiden mangler møblering og gir området et uferdig preg. Det har 
tidligere vært et huskestativ på sørsiden, det bør ses på om området igjen skal 
opparbeides med lekeapparater for å bli en liten grønn lunge i sentrum. Utforming 
som appellerer til småbarn kan være bra på et slikt lite og avgrenset areal.

Sentrumsparken som ble etablert sommeren 2019 er et godt tilskudd til sentrum som 
tiltrekker seg både barn og voksne til leik og opphold. Denne grønne lungen bør bli 
hjertet i sentrum og utvides mot nord og videreutvikles på tilliggende plenareal mot 
øst. Med bebyggelse på noen av dagens parkeringsflater kan parken rammes inn og 
bli et midtpunkt hvor folk møtes, trives og føler seg trygge. Parken henvender seg til 
Skolegata, leder mot havna i Vikan og er utsikten til folkerike bygg som hotellet og 
Helsetunet.

Parken vil fortsatt være det grønne sentrum i Fillan som ved hjelp av fortau og 
gangveger leder folk til omkringliggende naturområdene like utenfor sentrumskjernen.

2.6 Konsept for formuttrykk Fillan
Fillan skal være et trygt sted med gode oppholdsareal som kan brukes av alle 
uavhengig av alder og forutsetninger. Materialvalg og prinsipper for vegetasjon skal 
bygge opp under Kystlandsbyen med et røft klima i stadig endring.

 Strukturen med gater, fortau, torg, gangforbindelser og parkeringsplasser er beholdt, 
samtidig har sentrum vokst videre mot øst. Mellom Skolegata og Storhaugen skifter 
sentrum karakter og er åpnere med park og store parkeringsflater. Avkjørselen til 
Viktaoppveien er i dag et skille hvor sentrum av Fillan slutter og spredt boligbebyggelse 
er mer dominerende. Vikaholmveien leder til flere boliggater og til havna og preges av 
spredt bebyggelse og et landlig preg. 

2.4 Bebyggelse
Både bebyggelsens orden og seinere års forbedringer på bakkeplanet, har gitt 
østre del av sentrum et bymessig preg. Helt konkret betyr dette at bygningene ikke 
betraktes hver for seg, men virker sammen som en helhet, om det å ramme inn gate- 
og parkrom. 

De fleste bygningene inngår i en tydelig kvartalsstruktur, men de har ellers ikke mye 
til felles. De spenner fra enkle, prefabrikkerte trehus i én etasje, til store, bymessige 
bygninger i betong. 

Det er ikke mulig å finne fellestrekk, utover at de sammen danner tydelige forløp av 
vegger i det offentlige rommet. Fordi bygningsmassen er så mangfoldig, blir dette ene, 
som holder den sammen, desto viktigere. 

Figur 3 Oversiktsbilde Fillan sentrum vår 2019, bilde: Hitra kommune.
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3. GATE OG BYROMSUTFORMING
Kapitlene 3 – 5 inneholder veileder for utforming av bebyggelse, gate- og byrom i Fillan.

3.1 Prinsipper for utforming av gater og fortau i  sentrum
Gater
Gatene er utformet etter prinsipper for gater i Statens vegvesen håndbok N100. 

Alle gatene er tovegskjørt med unntak av Sentrumsgata (nord-sør) som er envegskjørt 
i et kort strekk på midten (mellom BS3 og BS4 på plankartet). Gater i sentrumsområdet 
bør ha fortau som skilles fra kjørebanen med avvisende kantstein.

For avkjørsler er det ikke vist siktlinjer i reguleringsplanen, tilstrekkelig sikt bør sikres 
etter følgende krav:

L1 = 20 meter
L2 = 4 meter

Figur 4 Gate med fortau og to kjørefelt. Kilde: Statens Vegvesens Håndbok N100, figur B.2.

Figur 5 Sikring av tilstrekkelig sikt i avkjørsler. Kilde: Statens Vegvesens Håndbok N100, figur D.24.

Figur 6 Viser siktkrav i avkjørsler, L2. Kilde: Statens Vegvesens Håndbok N100, tabell D.6.

Prinsipper for gatene i sentrum:
 ▪ Fartsgrensen i sentrum er 30 km/t som er skiltet ved innkjøring til sentrum fra 

rundkjøring på Fv. 714
 ▪ Bredde minimum 4,5 meter mellom kantsteinene i tovegsregulerte gater
 ▪ Bredde minimum 3,5 meter mellom kantsteinene i envegsregulerte gater
 ▪ Kryssing for myke trafikanter skjer i plan – markeres med skilt og oppmerking
 ▪ Tosidig eller ensidig fortau
 ▪ Fast dekke 

Frisikt
Siktlinjer er regulert inn i alle kryss innenfor planområdet og et utformet i henhold til 
Statens vegvesens håndbok N100, kapittel D.1.1.5. Disse er vist i reguleringsplan for 
Fillan sentrum, innenfor siktsonene skal det ikke være sikthindringer som er høyere 
enn 0,5 meter over vegens kjørebanenivå. Enkeltstående trær, stolper og liknende er 
ikke sikthindrende og kan stå innenfor siktsonene. 

Frisikt langs gater skal være minst lik stoppsikt og stoppsikt for gater med fartsgrense 
30 km/t er 20 meter. L1 er derfor = 20 meter, mens L2 hentes fra tabellen under. Alle 
gatene i sentrum har ÅDT større enn 50 og fartsgrense 30 km/t, L2 er derfor = 4 meter. 

Fortau
Fortau etableres både tosidig og ensidig avhengig av bebyggelsen. Gangnettet skal 
danne effektive forbindelser mellom målpunkter og skal etableres der folk faktisk går 
eller har behov for å gå. Et sammenhengende nett for myke trafikanter betyr ikke at 
alle løsninger er like for hele sentrum, men består av et mangfold av gangforbindelser 
av ulik karakter. Kvalitet i nettet oppnår man ved tilfredsstillende framkommelighet 
for alle og prinsippene for universell utforming er derfor lagt til grunn. Prinsippene for 
fortau gjelder for regulerte fortau i sentrumsplanen uavhengig av eiendomsforhold.
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Prinsipper for fortau i sentrum:
 ▪ Minimum bredde 2,5 meter
 ▪ Brede fortau på 4,5 meter deles opp i ulike soner, kantsteinssone, møblerings/

beplantningssone, ferdselsareal og veggsone. 
 ▪ Ferdselsareal skal ha en bredde på minimum 2,5 meter for å tilrettelegg for 

maskinell rydding (brøyting).
 ▪ Avvisende kantstein skiller mellom fortau og kjørebane
 ▪ Fast dekke

Bredden på gatene og fortauene varierer, hovedprinsipp for gatene er at det skal 
være minimum 4,5 meter mellom kantsteinene og 2,5 meter for fortauene. Til høyre 
følger en oversikt over bredder på gatene og fortausløsning og bredde for alle gatene 
innenfor sentrumsplanen. 

Figur 7 Inndeling av fortauet i soner med breddekrav (mål i meter) Kilde: Statens Vegvesens Håndbok N100, 
figur B.1.

Gate Regulert bredde Fortau
Sentrumsgata (øst – vest) 7 meter Fortau på begge sider, 2,5 meter på 

nordsiden, ca. 4,4 meter på sørsiden 
inkludert trerekke.

Sentrumsgata (nord – sør) 6 meter nordre 
del forbi Hjorten 
kjøpesenter

Fortau på østsiden, minimum 2,5 meter 
(regulert 2,5 – 3,5) + areal inntil husvegger. 
Fortau på vestsiden 2,5 meter.

3,5 meter midtre del 
(envegskjørt)

5,5 meter søndre 
del + to lommer for 
varelevering.

Søndre del har fortau på begge sider, 
bredde minimum 2,5 meter.

Torget 6 meter Fortau på begge sider 2,5 meter + areal 
inn til husvegger, atskilt fra kjøreveg med 
grøntrabatt.

Storhaugveien 5,5 meter Fortau på begge sider, bredde 2,5 meter 
på sørsiden og 4,5 meter på nordsiden.

Skolegata sør for 
Vikaholmveien

6 meter Fortau på begge sider. Bredde minimum 
4,5 meter på vestsiden + areal inntil 
husvegger. På østsiden er fortauet 
2,5 meter, atskilt fra kjøreveg med 
langsgående parkering og rabatter.

Skolegata nord for 
Vikaholveien

6/6,5 meter Fortau på begge sider, regulert bredde 
minimum 2,5 meter.

Rundkjøring Skolegata Regulert med diameter 
27 meter

Fortau på begge sider, minimum bredde 
2,5 meter

Aurveien Ca. 4 meter 
(regulerer dagens veg)

Fortau på vestsiden, bredde 2,5 meter.

Atkomstveg til 
utbyggingsområder nedre 
Vikan

4,5 meter Fortau på nord/vestsiden, bredde 2,5 
meter.

Vikaholmveien 6 meter Fortau på begge sider, bredde 2,5 meter 
på nordsiden og 4,5 meter på sørsiden.

Vikatoppveien 5 meter (varierer 
noe på grunn av 
breddeutvidelser i 
svinger)

Fortau på nord/vestsiden, bredde 2,5 
meter

Vikanveien 4,5 meter Fortau på nord/vestsiden, bredde 4,5 
meter mot sentrumsparken og 2,5 meter 
på siden mot Storhaugen.

Oldervikveien Ca. 8,5 meter inn fra 
rundkjøringa, smales 
inn til ca. 4,5 etter 
kryssområdet.

Fortau på vestsiden, bredde 2,5 meter, 
kobles inn på eksisterende gang-/
sykkelveg lang fylkesvegen, bredde 2,5 
meter.

Øvre Oldervikvei 4,5 meter Fortau på vest/nordsiden, bredde 2,5 
meter.
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3.2 Prinsipper for utforming av gang-/sykkelveger, gangstier,  
 gatekrysninger
 
Gang-/sykkelveger
Gang/sykkelveger skal ha minimum bredde 2,5 meter og ha fast dekke. Tverrprofil 
som vist i figuren under.

 Gatekryssinger – gangfelt
Hele sentrum har fartsgrense 30 km/t og da er gangfelt anbefalt på viktige 
kryssingssteder og som en del av gangvegnettet. 

Rene boliggater har ikke behov for gangfelt. (Dette gjelder kun øvre del av 
Vikatoppveien). 

Prinsipp for utforming av kryssingen av veg for myke trafikanter:
 ▪ Tilstrekkelig sikt til de kjørende fra begge retninger
 ▪ Maks kryssingslengde 8 meter
 ▪ God belysning
 ▪ Gangfelt skal ligge vinkelrett på kantstein
 ▪ Nedsenket kantstein ved gangfelt
 ▪ Taktile ledelinjer og varselfelter for blinde/svaksynte
 ▪ Skal legges hvor det er naturlig for folk å krysse gata
 ▪ Gangfelt bør enten ligge 1-2 meter fra kantstein til den gata som går parallelt med 

gangfeltet, eller 5 meter fra denne. 

Gangfelt ved rundkjøringer skal bør trekkes 5-10 meter bort fra sirkulasjonsarealet, 
se figur til venstre.

Figur 8 Tverrprofil for gang-/sykkelveger. Kilde: Statens Vegvesens Håndbok N100, figur D.25.

Figur 9 Illustrasjon merking av tursti. (Kilde: Kultur- og kirkedepartementets veileder for tilrettelegging av 
turveier, løyper og stier)

 Turveger
Turveger innenfor sentrumsområdet skal ha stor grad av opparbeiding som gir god 
framkommelighet til fots, med sykkel, barnevogn eller rullestol. Samt tåle kjøring med 
vedlikeholdsmaskiner. Minimum bredde 2,5 meter og toppdekket skal være fast og 
jevnt. Turvegene skal være for helårs bruk og ha belysning.

Turstier
Turstier innenfor sentrumsområdet er primært for ferdsel til fots og skal være en 
ryddet, merket sti, men ha begrenset grad av opparbeiding. Minimum bredde 1 meter. 

Merking av turstien skal være godt synlig uten å være et uheldig innslag i 
naturområdene. 

Figur 10 Plassering av 
gangfelt ved kryss. Kilde: 

Statens Vegvesens 
Håndbok N100

Figur 11 Plassering av 
gangfelt ved rundkjøring. 
Kilde: Statens Vegvesens 
Håndbok N100
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Vareatkomster
Ved etablering av nye vareatkomster i Fillan skal det tilrettelegges for minst mulig 
manøvrering og rygging over fortau. Lommer for varelevering skal benyttes, eventuelt 
stopp i gate hvor varer losses på fortau og videre inn til mottaker. Det er viktig at 
kommunen informerer bedriftene om nye ordninger slik at dette når ut til de ulike 
leverandørene.

En søknad om tiltak må inneholde kjøretøystørrelser, hyppighet og tidspunkt for 
varelevering. På sikt bør det vurderes om det skal legges restriksjoner for at store 
biler ikke kan kjøre inn i Sentrumsgata og Skolegata i perioder hvor det er mye myke 
trafikanter i gatene. F.eks. ved å kun tillate varelevering mellom 18 og 10. 

3.3 Prinsipp for parkering av bil og sykkel
Bil
Parkering for bil i sentrum bygger på prinsippet om at 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 fortsatt kan være heldags parkering.
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 ladeplasser. 

       
For å dokumentere parkeringstiden anbefales det bruk av parkeringsskive. Tidspunkt 
for parkering angis på urskive montert på innsiden av bilens frontrute. Alternativ for 
besøkende uten skive kan det aksepteres å skrive tidspunkt for parkering på en lapp 
som legges synlig frontruta. 

Det må 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. 

Sykkel
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. 

Sykkelparkering bør etableres ved viktige målpunkt slik som:
 ▪ Kjøpesenter
 ▪ Arbeidsplasser
 ▪ Offentlige institusjoner
 ▪ Skoler
 ▪ Torg
 ▪ Parker

Parkeringsplassene skal vær nær inngangene som gir syklende bedre tilrettelegging 
enn kjørende. Det er viktig å sette av tilstrekkelig areal slik at sykkel med vogn og 
større varesykler kan få plass uten å stikke ut i vei eller fortau.

Figur 12 Eksempel på 
parkeringsskiver som er brukt i 
Stjørdal sentrum.
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Parkering for sykkel kan utformes som:

1. Skrå plasser:

 
3. Langsgående parallelt med kantstein:

Langsgående parkering er ideelt på de brede fortauene som er planlagt flere steder 
i Fillan. Annethvert stativ kan ha ekstra avstand for å gi rom til større elsykler, sykler 
med vogn etc. Langsgående parkering kan «krydres» med beplantning, benker og trær 
for å gi gata et grønnere preg. 

Figur 13 Dimensjonering av sykkelparkering, skrå (mål i meter). Kilde: Sykkelhåndboka Statens Vegvesen

Figur 14 Dimensjonering av sykkelparkering, rett (mål i meter). Kilde: Sykkelhåndboka Statens Vegvesen

Figur 16 Illustrasjon sykkelparkering med tak, 
(Trondheim Sentralstasjon)

Figur 15 Illustrasjon langsgående 
sykkelparkering. Kilde: Sykkelparkering 

Oslo kommune

 
Skrå plasser er plassbesparende da syklende vil fylle mindre i dybden. 

2. Rett sykkelparkering, vinkelrett på fortau eller gate:

Ved økt sykkelbruk i Fillan sentrum bør det etableres parkeringsplasser med tak for å 
skåne syklene mot et røft klima. Dette er spesielt aktuelt ved skoler, institusjoner og 
arbeidsplasser hvor syklene ofte står parkert en hel dag. 

 
Parkeringsplassene lokaliseres på et oversiktlig sted med god belysning i områder der 
folk beveger seg slik at sykkeltyveri i størst mulig grad forhindres. 

Aktuelle områder for lokalisering av offentlig parkeringsplasser for sykkel:
 ▪ Del av avsatt parkeringsareal mellom Skolegata og Sentrumsparken kan 

opparbeides til parkering for sykkel. Dette er sentralt og nært mange målpunkt. 
 ▪ I utkant(er) av Sentrumsparken
 ▪ Områder avsatt til offentlig torg
 ▪ I møbleringssonen i brede fortau (4,5 meter)
 ▪ Areal som tidligere var skråstilt parkering ved inngang til Hjorten kjøpesenter fra 

vest. 
 ▪ Ved Helsetunet og Hitrahallen 
 ▪ Guri Kunna videregående skole
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3.4 Prinsipp for skillende soner mellom trafikktyper
Rabatter og trafikkøyer er trafikkareal som på enkel måte kan heve de visuelle og 
funksjonelle kvalitetene langs gatene i sentrum og skal ikke ha et tilfeldig innhold.

Rabattene bør oppleves som grønne buffere samtidig som de har en viktig funksjon 
for å sikre klare skiller mellom ulike areal i sentrum. Rabattene leder også trafikantene 
til å ta riktige svingebevegelser og bidrar til å holde farten nede.

Kantene på rabattene og trafikkøyene skal rammes inn med kantstein av lys granitt slik 
at kontrasten gjør det enklere for svaksynte og orientere seg. Rabattene kan beplantes 
med busker eller trær i henhold til anbefalt planteliste i kapittel 5. I Fillan er det flere 
steder benyttet knust tegl i felter med trær og busker. Dette er et gjenbruksmateriale 
som er fint å bruke, ellers kan større rabatter ha gress. 

3.5 Universell utforming
Universell utforming betyr å formgi omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av så 
mange som mulig under like vilkår uten behov for spesiell tilpasning. Prinsipper som er 
viktige å etterfølge i Fillan sentrum:

 ▪ Tydelig soneinndeling av gatene med adskilt gangsone og møbleringssone
 ▪ Opprettholde fri bredde på gangarealer
 ▪ Bruk av ledelinjer med gode kontraster – forskjeller bør være synlige og følbare
 ▪ Unngå faste og løse gjenstander i den naturlige gangbanen (skilt, søppelkasser 

mm.)
 ▪ Mest mulig jevne dekker uten skader og færrest mulig kumlokk og sluk i 

gangsonene
 ▪ Gangfelt med nedsenket kantstein til 2 cm med tydelig retningsledning over 

krysset
 ▪ Gangfelt vinkelrett ut fra fortauet av hensyn til blinde og svaksynte
 ▪ Gangfelt skal ha belysning
 ▪ Gangakser forsterkes med trerekker og belysning
 ▪ Uteservering rammes inn med gjerder for å hindre at møblering flyter ut over 

gangsoner og torg
 ▪ Fortau og gangveger prioriteres når det gjelder ettersyn og reparasjon, samt 

brøyting og annet vintervedlikehold
 ▪ Det bør inviteres til at brukergrupper med ulike utfordringer (kan være 

rullestolbrukere, brukere av barnevogn, sykkelvogn, svaksynte osv.) inspiserer 
gangvegnettet med tilhørende overganger slik at feil og mangler kan registreres. 

Figur 17 Illustrasjoner av skiller mellom ulike areal i sentrum, gress eller knust tegl kan benyttes
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4. BEBYGGELSE 

4.1 Generelt
Krav til bebyggelse handler ofte om estetikk, men ren estetikk kan avfeies som «smak 
og behag». Estetikk og utforming som kan knyttes til funksjonskrav står derimot 
sterkere: opplevelse av helhet i bebyggelsen, trafikksikkerhet, klimatisk skjerming, 
grønnstruktur der det grønne er brukbare areal og ikke restareal.

Alle bygninger bør gi noe tilbake til livet i det offentlige rommet, ved å gi en positiv 
opplevelse, bruksmulighet eller skjerming. Løse begrep som «arkitektur av høy 
kvalitet» er unngått her, og bør unngås i argumentasjon om prosjekt. Tilpasning til 
omgivelsene er aldri til hinder for god arkitektur. God arkitektur kan være lavmælt. 
Det som er moteriktig taper seg over tid. 

Veilederen forsøker ikke å begrense mangfoldet i bebyggelsen, men skal sikre at den i 
voksende grad blir en «familie». Det kan gjøres på flere måter. Da kan det være lettere 
å presisere hva man ikke ønsker. Derfor vil det være noen «nei»-punkt.

En kommer ikke helt utenom bruk av skjønn i byggesaksbehandlingen. 
Formingsveilederen skal gi kommunen faglig og juridisk ryggdekning for utøvelse av 
skjønnet.

4.2 Prinsipper for fasader 
1. Bygninger bør vende sine forsider til alle gater og parkareal, der en finner 

bygningenes hovedinnganger.
2. Alle vegger mot gangareal og gate bør være vindusvegger. 
3. Større veggparti uten vinduer bør ha høy materialkvalitet (stein, mur), og 

plantefelt, gjerne tilrettelegging for klatrende planter på vegg.
4. Bygningers fasade mot offentlig rom bør være loddrett og plan, uten unødvendige 

utstikk. Mindre balkonger over første etasje kan være positivt. Gesimsutforming 
kan brukes til å unngå turbulens.

5. Fasade skal stå i byggelinje mot offentlig rom. Bare unntaksvis kan det være 
tilrådelig at en mindre del av fasade trekkes tilbake. 

6. Fasaden bør ikke trekkes tilbake for å gi plass til noe av 
parkeringskravet, som forutsettes løst inne i kvartalet eller i kjeller. 
Heller ikke med arkitektonisk hensikt å «bryte» opp bygningskroppen. 
Fasadehøydene bør stå i et visst forhold til de rom de er vegger i.  Figuren til høyre 
er tatt fra Amerikanske arkitekters Graphic Standard, hvor forholdet mellom 
gateveggen og rombredden er angitt. For et plassrom er 1:6 minimum for at 
fasadene skal oppfattes som romlige avgrensninger. For en gate er 1:3 minimum.

4.3 Boliger i  første etasje
1. For å unngå muligheter for innkikk i boliger bør boligetasje ligge litt høyere enn 

nivå på fortau/gangareal (1-1,5 meter).
2. Boligene bør ikke ha balkong, terrasse, platting (eller andre privatiserende 

innslag) mot fortau eller annet gangareal, når dette passerer nærmere fasaden 
enn 4 meter. Ved utbygging av felt rundt Sentrumsparken må gangstier ikke 
legges for nære bygninger.

Figur 18 Illustrasjon av buffer mellom privat og offentlig, innganger og vinduer mot fortau og uteplass mot 
park.
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4.4 Næringslokaler
1. Bygninger bør ha alle sine publikumsinnganger mot fortau og gate, ikke (bare) fra 

p-plass.
2. Vegger mot gangareal og gate bør ha vinduer, uansett funksjon. Vinduer i første 

etasje bør ikke være gjenklistret med reklame eller logo, men kan være for 
utstilling og/eller å gi lys til lokalene. Se også 5.2.3.

3. Tilbygg og påbygg bør underordne seg opprinnelig bygning, eller innbefatte 
endring av hele eiendommen, slik at den framstår som en harmonisk helhet.

Figur 21 En vellykket utforming og avgrensning av det offentlige rommet i sentrum

Figur 19 Illustrasjon av gjenklistring av vinduer mot fortau (Innherredsveien Trondheim)

Figur 20 Illustrasjon gjenklistring av vinduer mot bredt fortau med møbleringssone  
(Nedre Bakklandet Trondheim)

Figur 22 Illustrasjon innelukkede «baksidefunksjoner» via port.  
Eksemplet viser også god bruk av kledning og farger

4.5 Varemottak, plass for avfall,  porter
1. Økonomisonen (vareinntak, avfallsplass, utendørs lager) bør ikke vende direkte 

mot fortau eller offentlig gate. Den må ikke vende mot parken.
2. Port til kjellerparkering bør ikke vende mot parken, eller være i fasade mot sterkt 

trafikkert gate.
3. Bygninger bør ha en bakside mot en privat side i kvartalet (inkluderer 

økonomisonen). Bygning som på grunn av situasjonen må få bare forsider, må 
løse «baksidefunksjonene» inne i selve bygningskroppen.

4. Kjøreadkomster til bygningen bør ikke legge opp til rygging ut på gangareal.
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 Skjerming
1. Høye bygninger skaper turbulens på bakken. Etasjetall mot parken bør ikke 

overstige 3. Løsninger på tak eller gesims som løfter vinden over parken kan 
vurderes på felt BS 18.

4.6 Materialbruk
1. Fasadekledning kan være tre eller mur, eller ulike former for plan platekledning. 

En bør likevel unngå kledning eller fasadeelementer som primært produseres 
for industri- og lagerlokaler utenfor et bymessig miljø. Dette gjelder alle typer 
bygninger.

2. På første etasjes fasader bør det unngås platemateriale eller puss-system som 
er sårbar for påkjørsel, bulking o.a. skader. Dette gjelder alle typer bygninger.

3. Hele den normale utendørs fargeskalaen bør kunne brukes, men en bør unngå grå 
og helt hvit.

4.7 Private innslag i  gatebildet
1. Butikk- og firmaskilt blir utført på mange måter, men dagens mangfold i 

skilting i Fillan bør kunne oppfattes som veiledende også i fortsettelsen. 
Ekstraordinært store skilt og «logofigurer», samt flaggstenger, bør oppfattes 
som søknadspliktige.

2. I utgangspunktet bør rein reklame på bygning unngås. Utendørs reklame og 
flagg på bygning bør være med i byggesøknaden, slik at det kan sikres at de ikke 
blir for dominerende. Dette gjelder også reklame på presenningduk som skal 
kunne skiftes ut jevnlig.Plan- og bygningslovens bestemmelse om størrelsen på 
søknadspliktig fasadeendring kan være veiledende for skjønnet. 

3. Løs møblering og orienteringsskilting plassert på terreng utenfor bygningen kan 
være positivt for miljøet. Plassering bør utarbeides i samråd med kommunen. 
Reklame kan settes opp i form av plakatbukker eller «beachflagg». Flaggstenger 
for firmalogo og reklame på store plakater utenfor bygning bør unngås, og for 
øvrig behandles som søknadspliktig. Skilt og løs møblering skal ikke stå i 
ferdselsareal på fortau.

4.8 Sammenheng med Vikan
Området mellom sentrum og Vikanhavna bør utvikles slik at sentrum på sikt vil strekke 
seg helt ned til Vikanhavna – en vil da kunne si at Fillan «ligger ved sjøen», og kommer 
nærmere visjonen om kystlandsbyen. Dette vil også føre til at aktivitet trekkes ned til 
sjøen. Først og fremst er det reguleringsmessige virkemidler som bør brukes: 

 ▪ byggelinjer, 
 ▪ (små)bymessig god sammenheng i bebyggelsen langs Vikaholmveien,
 ▪ bygningsmessig tetthet tilsvarende øvrig sentrum,
 ▪ utvikling av Vikanhavna med bebyggelse og næring for å gjøre det til et attraktivt 

sted å ferdes og drive virksomhet.

Dernest kan sammenhengen markeres gjennom bruk av grønnstruktur, som planting 
av en allé.

Figur 23 Illustrasjon av høye hus og uheldige 
vindsituasjoner

Figur 24 Illustrasjon arkade (Innherredsveien Trondheim)

 
2. Bygninger som vinkles mot hverandre i ugunstig vindretning forsterker vinden 

betydelig, noe som må tas hensyn til ved plassering av innganger, balkonger og 
innredning på bakken.

3. Arkade-løsninger kan utnyttes til å skape ly ved innganger og uteservering, særlig 
rundt parken (BS 18, BS 20). I en arkade bør det være innganger og vindusvegg til 
næring. For å gi ly bør en arkade ikke være åpen i begge ender.
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Det er viktig at bebyggelsen langs Vikaholmveien får alle sine hovedinnganger til 
denne gata, ikke (bare) til bakenforliggende parkering.
 

Figur 26 Modellskisse av Vikaholmveien, mot nordvest.
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5. MATERIALBRUK, MØBLERING, BELYSNING

5.1 Møblering
Det fins et stort utvalg av produsenter og produkter for park-, torg og gatemiljøer. 
Hovedmålet med en veileder er gi et helhetlig formuttrykk for sentrum. Det er viktig 
å ha respekt for eksisterende struktur og ta med seg det positive og bygge videre på 
dette. Da Fillan sentrum ble rustet opp i 2001 ble det gjort et utvalg av materialer og 
produkter som skulle benyttes i tettstedets uteområder. Noen av disse produktene 
fins ennå, mens andre er gått ut av produksjon. Ved en gjennomgang av de eksisterende 
produkter og elementer er det i punktene under gitt anbefaling av hva som bør 
videreføres av dagens utstyr og hva som bør fornyes/erstattes med andre produkter. 

Fargebruk
For alle produkter som helt eller delvis er produsert av stål eller andre metaller 
anbefales at disse leveres i den fargen som i hovedsak er brukt i dag; RAL 6009. 

Sykkelparkering
Eksisterende sykkelstativer er av type Publicus fra Euroskilt. Disse har fått noe 
kritikk pga. vansker med å få låst fast sykkelrammen. Det foreslås sykkelstativer 
av type Vroom fra Vestre eller tilsvarende dimensjoner, design og kvalitet. Utvalgte 
sykkelstativer bør vurderes utstyrt med tak (videregående skole/kjøpesenteret).

Trebeskyttere
Dagens trebeskyttere i Fillan er bøyler av type BG 50 (Bratsberg gartneri). Disse er 
utviklet og er blitt produsert i Trondheim siden tidlig 1980-tall. Det anbefales å fortsatt 
benytte disse hvor trærne står i rabatter eller andre grønne områder hvor det er fare 
for skader på trærne ved drift, ved påkjørsler m.m. 

Der trærne type skal plantes i fortau eller andre harde flater foreslås types Mirja fra 
NOLA eller tilsvarende (se under).

Figur 27 Sykkelstativ av type Vroom (foto: Google Streetview)

Figur 29 Trebeskyttere av type Mirja 
fra NOLA (Foto: NOLA)

Figur 27 Sykkelstativ 
av type Vroom (foto: 

Google Streetview)
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Trerister
Trerister benyttes der trær skal stå i fortausareal, og festes til trebeskyttere (se 
ovenfor). Produktet «Tree grille» fra NOLA eller tilsvarende anbefales benyttet.

Gjerder
Tregjerder til bruk i offentlige rom i sentrum bør få samme utførelse som de som ble 
designet til opprusting av sentrum i 2001 (jfr. foto). Fargesetting og høyder kan endres 
og tilpasses ulike situasjoner. Avgrensning mot private områder vil ha individuelle 
behov og utforming må synliggjøres i utomhusplan for prosjektene.

Figur 30 Trerist av 
type «Tree Grille» 

(Foto: NOLA) Figur 32 Tregjerde 
designet for Fillan 

sentrum.

Figur 33 
Sikringsgjerde på 

mur ved Europris i 
Storhaugveien.

Figur 31 Rekkverk av type Adapter 
(Foto: Euroskilt)

 
Rekkverk
Det er ikke rekkverk i sentrum i dag, ved behov foreslås enkle rekkverk av rør i to 
høyder, som f.eks. Euroskilt type Adapter el. tilsv.  

 
Klatresikre sikkerhetsgjerder
Der det er behov for sikringsgjerder kan det benyttes gjerder i samme formspråk og 
materialbruk som gjerdet som i senere tid er satt opp på muren øst for Europris. Farge 
RAL 2009 benyttes, og gjerdet bør ha korte seksjoner for bedre å tilpasses kurvatur 
på murer og kanter. 



Formingsveileder - Reguleringsplan Fillan sentrum 21

Alternativt kan en benytte et enklere gjerde med flettverk og L-formet toppjern. Dette 
er solide og klatresikre gjerder, og kan leveres i ulike høyder. Slike gjerder er mindre 
visuelt påtrengende enn ovennevnte, og passer bedre i miljøer i utkanten av sentrum.  

Avfallsbeholdere/papirkurver
Det er ulike avfallsbeholdere i sentrum i dag, det anbefales å benytte 
restavfallsbeholder av type Urban fra Vestre eller tilsvarende. 

Figur 34 
Sikkerhetsgjerde ved 

Hitra helsetun.

Figur 35 Miljøstasjon 
med nedkastsøyle av 

type Lugano.

Figur 36 
Avfallsbeholder av 
type Urban. (Foto: 

Vestre) 

Figur 37 Benk Jubile 
fra Euroskilt. (Bilde: 

Euroskilt)

 
Miljøstasjoner
I sentrum bør slike være av nedgravd type med innkast i sluse. Dette av hensyn til 
luktproblematikk og brukervennlighet (Universell utforming). Det anbefales en 
nedgravd løsning med Lugano Innkastsøyle fra Namdal Ressurs. Beholderne er 
velegnet for kildesortering og tilpasses etter antall fraksjoner. ReMidt skal inkluderes 
i planlegging av slike anlegg og skal i ethvert tilfelle godkjenne bruk og plassering av 
slike løsninger. 

 
Benker 
Benkene som er benyttet i sentrum i dag er av type Jubilé fra Euroskilt. Denne 
benketypen har et tidløst og enkelt design og foreslås benyttes også i kommende 
prosjekter i sentrum.
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Sittegrupper
Sittegruppene må være tilpasset bevegelseshemmede. Det bør ha armlener på den 
ene siden og det må være god avstand mellom bord og benker. Sittegruppen April fra 
Vestre anbefales, hvor bord og benker monteres hver for seg. 

Eksisterende pullerter med lysarmaturer som markerer den øst-vestgående 
gangaksen er av merke BEGA. Disse anbefales benyttet videre til belysning langs 
gangakser, torg og i parker.

Figur 38 
Sittegruppe av type 
April. (Bilde: Vestre)

Figur 40 Pullertarmatur 
fra BEGA.

Figur 41 Eksempel 
på demonterbar 

avgrensning av 
uteservering (Bristol 

Konditori i Trondheim)
Figur 39 

Klokkearmatur fra 
BEGA

 
Lysarmaturer 
Mastearmaturer som står i dagens gater i Fillan er en klokkearmatur fra BEGA, det 
anbefales å videreføre disse for å gi helhet i sentrum. Armaturene er av høy kvalitet 
vedr. optikk og teknisk utførelse. Optikk og lyskilder i disse armaturene kan fornyes 
(LED). 

Avgrensing av uteserveringer
Slike bør være enkle markeringer med flyttbare stolper. Det vises til nedenstående 
eksempel fra Trondheim.
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Figur 42 Sperrepullert 
Hvilan fra Vestre. 

(Foto: Vestre)

Pullerter
Benyttes til avgrensing og sperring mot områder som ikke skal ha biltrafikk/
gjennomkjøring. Her foreslås enkle sylindriske pullerter av type «Hvilan» fra Vestre.

Lekeutstyr
Det er bevisst ikke gitt føringer for lekeutstyr i veilederen da dette må velges ut ifra 
brukergruppe i faktisk prosjekt. Valg av lekeutstyr tilpasses det enkelte prosjekt, men 
skal Sentrumsparken utvides bør tilsvarende farge og materialbruk videreføres.

Figur 39: Spisslønn til venstre og Rognasal til høyre, kilder: Bente Haarstad og www.alamy.com

5.2 Beplantning
Eksisterende trær i Skolegata og Sentrumsgata er tresortene plantanlønn (Acer 
pseudoplatanus) og alpeasal (Sorbus mougeotii) som ble satt opp tidlig 2000. Disse 
er i ettertid kommet på liste over uønskede arter. Årsak til dette er spredningsfare da 
de ikke er naturlig hjemmehørende i norsk flora. Artene erstattes av Spisslønn (Acer 
platanoides) og Rognasal (Sorbus x hybrida).

Av busker er rynkerose (Rosa rugosa) med sorter, samt rognspirea (Sorbaria sorbifolia) 
og hybridbarlind (Taxus media ‘Densiformis’) nå på listen over uøskede arter, og tas 
derfor ut av plantesortimentet for Fillan. 
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Liste med anbefalte planter og trær for Fillan sentrum:
 

Botanisk nav Norsk navn
Trær

Acer platanoides Spisslønn

Pinus cembra «Sibirica» Sembrafuru

Sorbus hybrida Svensk asal

Syringa josikea Ungarsk syrin

Masseplanter

Salix aiaxensis «Kenai» Alaskavier

Sorbus aucuparia Vanlig rogn

Busker

Microbiota decussata Krypbiota

Salix repens «Greeen Carpet» Krypvier

Rosa x harisonii «Horison`s Yellow” ”Horizon’s Yellow”

Spiraca betulifolia “Tor” Bjørkebladspirea ”Tor”

Rosa nitida “Defender” Dokkerose ”Defender”

Ptetntilla fruticotosa “Arbuscula” Krypbuskmure

Klatreplanter

Lomicera caprifolium Ekte kraprifol

Løk- og knollvekster

Narcissus peticus Pinselilje

Narcissus pseudonarcissus Påskelilje

Scilla siberica Russeblåstjerne

Stauder

Asilbe chinensis ”Pumila” Kinaspor ”Pumila”

Hosta fortune Breihosta
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6. LITTERATUR OG REFERANSER
 ▪ Kultur- og kirkedepartementets veileder for tilrettelegging av turveier, løyper og 

stier
 ▪ Statens Vegvesens håndbøker:

 ▪ N100 – Veg- og gateutforming
 ▪ V127 – Kryssningssteder for gående
 ▪ V126 – Byen og varetransporten
 ▪ V122 – Sykkelhåndboka

 ▪ Oslo kommunes veileder for offentlig sykkelparkering
 ▪ Norske arkitekters landsforbunds håndbok – Aldersvennlig stedsutvikling
 ▪ Eurskilt.no
 ▪ Vestre.com
 ▪ Alamy.com
 ▪ Bega.com
 ▪ Nola.se
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