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1 TILTAKSHAVER 
Spir arkitekter AS har utarbeidet planforslaget på vegne av Horten Havnevesen. 
Fakturaadresse saksbehandlingsgebyr: Horten Havnevesen, Postboks 10, 3191 Horten. 
 

2 KORTVERSJON 
Kommunestyret i Horten vedtok i møte den 16.06.2014 å ikke rive Strandpromenaden 8 - Redningsmuseet, 
men søke bygget bevart til bevertningsformål slik forutsatt i reguleringsplan for Horten Havn. I etterkant har 
havnevesenet vurdert mulighetene for utvikling av bygget og tilgrensende område, herunder deler av arealet 
mot Tollbugata og gjestehavna som er regulert til park (PA3). 
 
Horten havnestyre behandlet i møte den 11.04.2016 salg av Strandpromenaden 8 (byggets fotavtrykk), 
avtale om grunnleie av uteområdene og skjøtselsavtale for videre drift av utomhusarealene med 
Havneparken AS v/ CM Forvaltning AS, Bratsberg Gruppen AS og Pancom Invest AS. 
Oppgradering av Redningsmuseet (heretter kalt bygg A) inkludert tilliggende utearealer er nå i gang. 
 
Havneparken AS planlegger også et nytt bygg med publikumsrettet virksomhet (kalt bygg B / Portalbygget) 
på området mellom Redningsmuseet og Tollbugata. Snøhetta utarbeidet et skisseprosjekt for dette bygget 
som ble presentert for Havnestyret i møte den 28. mars 2017. Bygget skal kunne romme virksomheter slik 
som bevertning, kultur, næring og kontor. Det er en målsetting at virksomhetene i bygget skal bidra til å 
styrke og aktivisere havneområdet.  
 
Hensikten med planarbeidet er å tilpasse byggeområde BE2 til rehabilitereringen som er gjennomført ved 
Redningsmuseet (bygg A) og tilrettelegge for at bygg B kan oppføres i nordvestre del av området som i 
gjeldende plan er regulert til park PA3. Planarbeidet vil også tilrettelegge for løsninger som gir 
hensiktsmessig og nødvendig adkomst for varetransport, renovasjonskjøretøy og brann/ utrykningskjøretøy 
til Redningsmuseet og bygg B. Planforslaget innebærer en omlegging av dagens Tollbugate ved at gateløpet 
forskyves noe nordover og ved at krysset med Strandpromenaden strammes opp. Skisseprosjekt for bygg B 
og planene for ombygging av Strandpromenaden 8 har ligget til grunn for arbeidet med utkast til 
omregulering. 
 

3 VEDLEGG 
1. Plankart i målestokk 1:1000, datert 08.04.2019. 
2. Sol-/ skyggeillustrasjoner, datert 02.05.2018. 
3. Illustrasjonsplan og beskrivelse, datert Gullik Gulliksen 25.03.2019. 
4. Trafikkvurdering, datert Asplan Viak 23.10.2017.   
5. Områdestabilitet; Geoteknisk rapport, datert Grunnteknikk AS 29.09.2017. 
6. Teknisk notat, grave- og fundamenteringsarbeider for bygg A, datert Grunnteknikk AS 27.09.2017. 
7. Miljøteknisk rapport og tiltaksplan for bygg A, datert Grunnteknikk AS 20.12.2017. 
8. VA-vurdering Horten havn, datert Asplan Viak 06.11.2017. 
9. VA-nett Tollbugata, datert Cowi 15.02.2018. 
10. Notat med illustrasjoner fra CM-Utvikling til naboer i Sjøsiden, datert 30.01.2018.  
11. 3D-illustrasjoner, nær- og fjernvirkning av bygg B, datert Snøhetta 22.08.2018.  
12. Kopi av innkomne merknader. 
13. Forslag til planbestemmelser 11.04.2019. 
 
Risiko- og sårbarhetsvurdering ligger som del av denne planbeskrivelsen under kapittel 9. 
 

4 TIDLIGERE BEHANDLING 
 
Oppstartsmøte og varsel om igangsatt regulering: 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Horten kommune den 8. juni 2017.  
Det ble varslet oppstart av planarbeid i brev av 27.06.2017. 
 
Medvirkning: 
Åpent informasjonsmøte om planarbeidet og prosjektet ble gjennomført 17.08.2017. 
CM-Utvikling har avholdt fire sesjoner med VR-visninger av det planlagte prosjektet for naboer i Sjøsiden i 
etterkant av det åpne informasjonsmøtet.   
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Orienteringsmøte med planavdelingen i Horten kommune: 
Foreløpig illustrasjonsplan, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse ble gjennomgått med planavdelingen 
i Horten kommune 2. februar 2018 og 20. juni 2018. Etter 1. gangsbehandling ble plansaken og vedtaket 
som ble fattet i kommunestyret den 11.12.2018 gjennomgått med planavdelingen i møte den 16.01.2019. 
 
Politisk behandling: 
Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i hovedutvalg for bygg, regulering og næring under sak 075/18 i møte 
den 20.11.2018 ble det ble fattet følgende: 
 
Saken sendes ikke ut på høring og legges ikke ut til offentlig ettersyn før behandlingen i kommunestyret er 
foretatt. 
 
Planforslaget ble behandlet i kommunestyret 11.12.2018 i sak 157/18, der følgende ble besluttet: 
 
KOM-157/18 Vedtak:  
1) Hovedutvalg for bygg, regulering og næring sender forslaget til omregulering av Horten havn (plan ID 
00349_E2) på høring og legger det ut til offentlig ettersyn, jf. planog bygningsloven § 12-11 når følgende 
vilkår er etterkommet: 
   

 Det må reguleres for HC-parkering nærmere enn 50 meter til feltene BKB1 og BKB2. 
 Avklare om varelevering til portalbygget (felt BKB1) kan løses fra Tollbugata. 
 Det må utredes en annen løsning for renovasjon til feltene BKB1 og BKB2. 
 Utrede ny plassering på renovasjonsanlegg (felt RE). 
 Beskrive hvordan fremkommeligheten for myke trafikanter blir ivaretatt på kyststien når 

renovasjonsbil/varebil skal passere her. 
 Det må avklares hvordan opparbeidelsen av bestemmelsesområde #2 blir hvis de andre 

byggeområdene innenfor gjeldende reguleringsplan ikke blir opparbeidet. 
 Det må utredes hvordan man skal sikre at parkområdene PA2 og PA3 rundt feltene BKB1 og BKB2 

ikke blir privatisert.  
 Det må forklares hvorfor det ønskes 210 m2 BRA mer innenfor felt BKB2 enn hva det åpnes opp for i 

gjeldende reguleringsplan. 
 Redegjøre for at planområdet utvides med veiarealene ved Strandpromenaden.  
 Bestemmelse 7.5.1 Utforming må sikre bedre det ønskede arkitektoniske uttrykket ved felt BKB1 

som det redegjøres for i planbeskrivelsen, dette gjelder bl.a. høyder, materialitet, åpen 1. etasje mv. 
Det må tilføyes i bestemmelse 7.5.1 Utforming at det ikke tillates reflekterende materialer.  

 I bestemmelse 7.5.1 Utforming må grad av utnytting beregnes ut ifra BYA. 
 Tilføye i bestemmelse 7.5.1 at maksimal byggehøyde er kote + 22,7.  
 Tilføye i bestemmelse 7.5.1 Utforming at gangpassasjen skal ha en minimum bredde på 9,5 meter 

på gateplan. 
 Tilføye bestemmelse fra kommunalteknisk planavdeling angående overvann i 3.9 Vann, avløp og 

overvann. 
 Bestemmelse 9.2 og områdebestemmelse 12.2 må spesifiseres, der det tydeliggjøres hvor det er lov 

å kjøre innenfor felt PA2 og PA3 (på kyststien).  
 Tilføye bestemmelse vedrørende elbillading, jf. sentrumsplanens § 1.5.8 Parkering.  
 Tilføye i rekkefølgebestemmelse § 5 at park PA3 og kvartalslekeplass L2 må være ferdigstilt før det 

gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til bygg ved felt BKB1. 
 Innarbeide det utvidede planområdet ved Strandpromenaden. 
 Tilføye byggegrense mellom felt BKB1 og BKB2. 
 Markere kyststien bedre i plankartet innenfor felt PA2 og PA3. 
 Flytte renovasjonsanlegg (felt RE).  
 Endre Plan ID fra 00404 til 00349_E2 i alle plandokumenter.  

 
2) Det delegeres til administrasjonen å gjøre nødvendige tekniske endringer i kart og bestemmelser før 
planen legges ut til offentlig ettersyn, slik at de juridiske dokumentene samsvarer med hverandre og 
vedtaket. 
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5 EIENDOMSFORHOLD OG PLANSTATUS 

5.1  Eiendomsforhold 

Planforslaget omfatter følgende eiendommer: 
Del av gbnr. 125/192, 259 og 126/46 hvor hjemmelshaver er Horten kommune. 
Del av gbnr. 9019/1 – fylkesvei 310 Strandpromenaden som er fylkeskommunal veigrunn. 
Del av gbnr. 125/409 hvor hjemmelshaver er Strandpromenaden 2 AS. 
Gbnr. 125/445 hvor hjemmelshaver er Havneparken AS. 

5.2  Planstatus 

Kommunedelplan for Horten sentrum: 
Det aktuelle området for omregulering ligger innenfor sentrumssonen «sone 1» hvor det tillates handel, og 
innenfor utviklingsområde HS3 og HS4 kan det reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat 
tjenesteyting, trafikkformål, friområde. 
 
Det er gitt følgende føringer for utviklingsområdene under bestemmelsenes § 2.2: 
 
For felt innenfor utviklingsområder og bybebyggelse, som reguleres til boligformål skal retningsgivende 
utnyttelse regulert boligformål, ha min. 4 boenheter pr daa (min 130 % BRA- maks 250 % BRA). Høy 
utnyttelse på boligområder forutsetter at god bokvalitet og grønnstruktur er i varetatt.  
For næring- og kontor tillates en høyere utnyttelse enn for boligbebyggelse.  
Byggehøydene innenfor et felt/ områdene skal variere.  
Barn og unge skal spesielt høres ved etablering av tiltak for denne gruppen. 
 
§ 2.2.3 gjelder område HS3 Gjestehavna: 

 Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, friområde, torg, park, 
gjestehavn med tilhørende anlegg, restaurant, hotell og forretninger. 

 I punkt 1.4 stilles det krav om en handelsanalyse før det kan gis tillatelse til å etablere forretninger som 
samlet utgjør mer enn 1000 m2 BRA innenfor området. Størrelse og plassering av eventuelt mer 
forretningsareal avklares på bakgrunn av analysen, og skal ikke utfordre handelstyngdepunktet som 
ligger i sentrum (innenfor sentrumsformålet). 

 Det skal sikres gode solforhold på bakkeplanet, i båthavna og byrom som inviterer til bruk. Uteområdene 
skal ikke privatiseres. 

 Området skal være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi. 
I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy. 
 
§ 2.2.4 gjelder område HS4 Sideareal nord for Gjestehavna: 

 Området kan reguleres til næringsbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, havneformål, park/ 
friområde, parkeringsanlegg og forretninger. 

 Andre og tredje kulepunkt i 2.2.3 gjelder tilsvarende for HS4. 

 Strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten og inkludere kyststi. 
I tillegg kan spørsmålet om bruk av området til bolig vurderes i planprosessen. Jfr punkt 1.6.6 Støy. 
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Utsnitt av kommunedelplan for Horten sentrum hvor planområdet er markert. 

Andre aktuelle bestemmelser i kommunedelplanen som vil kunne ha betydning for planområdet: 
§ 1.4 Rekkefølgekrav: j) Støykrav og krav om handelsanalyse ved etablering av forretninger som samlet 
utgjør mer enn 1000 m2 BRA innenfor området. 
§ 1.5.2 Avkjørsler til fylkesveg. 
§ 1.5.4 Utnyttelse: I utviklingsområder skal arealene utnyttes på en arealeffektiv måte. 130 – 250 % brutto 
BRA. 
§ 1.5.6 Høyder: Gesimshøyde på bygg i bybebyggelse sone 1: 13,5 meter / 4 etg. Mønehøyden kan 
maksimalt være 3,5 meter høyere enn gesimshøyden, forutsatt at de ikke er i konflikt med strøkets miljø og 
karakter, offentlige gaterom (skygge) eller nærliggende verneverdig /bevaringsverdig bebyggelse. 
§ 1.5.7 Krav til uteoppholdsareal og lekeplasser: d) I sentrum skal det sikres arealer og opparbeides et 
nettverk av offentlige lekeplasser med ulikt innhold og god kvalitet innenfor inntegnede sirkler med ulik farge, 
jf. temakart 4. 
 

 
 
Temakart 4 

Reguleringsplan for Horten Havn: 
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Det aktuelle planområdet for omregulering omfatter felt PA2, PA3 og PA4 (park), L2 (kvartalslekeplass), BE2 
(bevertning), K1 (kontor), B/F (bolig/forretning), E (areal for trafo), KV2 og KV3 (kjøreveg), P2, P3 og P4 
(parkeringsareal) samt del av Strandpromenaden med tilgrensende sykkelfelt og fortau.  
Planarbeidet vil medføre omregulering av hele eller deler av disse områdene med tilhørende 
reguleringsbestemmelser. Planområdet strekker seg også delvis ut over uregulert areal i nordøst området 
mellom Strandpromenaden og Tollbugata. 
 

 
 
Gjeldende reguleringsplan med avgrensning av området som omfattes av omreguleringen. 
 

 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1  Beskrivelse av planområdet  

Store deler av området er i dag i bruk som kjørevei og parkeringsareal. Parkeringsarealene brukes av både 
personbiler og bobiler (adskilte felt i tråd med parkeringsvedtak). 
Hjørnet mot gjestehavna er opparbeidet til park med beplantning/ gress samt lekeareal med sandbasseng og 
skaterampe. Det er ellers opparbeidet grøntrabatter, sykkelparkering, kildesorteringsanlegg og kyststi. Langs 
Starandpromenaden er det opparbeidet gang/ -sykkelvei. 
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6.2  Endringer av gjeldene plan, reguleringsformål, utnyttelsesgrad og byggehøyder 

 
Bebyggelse og anlegg: 
 
Kontor K: 
Området måler ca. 453 m2.  
Gjeldende reguleringsformål og bestemmelser vil bli opprettholdt. På plankartet endres maksimum BRA fra 
670 m2 til 680 m2 da gjeldende reguleringsplan har feil påskrift. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser: 
§ 7.6 Kontor (K1)  
§ 7.6.1 Utforming (K1) (§ 12-7 nr. 1)  
a) Maksimal tillatt utnyttelse er BRA = 680 m2 (eksisterende).  
b) Maksimal byggehøyde er kote + 14,5.  
§ 7.6.2 Parkering (K1) (§ 12-7 nr. 7)  
Sykkelparkering for K1 skal anlegges innenfor område P3 som vist på utomhusplanen. 
 
Bolig/ forretning B/F: 
Arealet representerer del av område regulert til bolig/forretning i gjeldende reguleringsplan og tas med i 
omreguleringen som følge av justerte byggegrenser og infrastruktursone (overvannsledning er flyttet). 
 
Forretning/kontor/bevertning/tjenesteyting FKT: 
Arealet omfatter nytt byggeområde for bygg B – Portalbygget. 
Området måler ca. 1761 m2.  
Innenfor området åpnes det for forretning, kontor, bevertning og tjenesteyting. 
Maksimum bruksareal (BRA) foreslås satt til 4500 m2. Areal til forretning innenfor området skal ikke 
overstige 1000 m2 BRA. 
 
Forslag til ny bestemmelse: 
 
§ 7.5 Forretning / kontor / bevertning / tjenesteyting (FKT)  
§ 7.5.1 Utforming (FKT) (§ 12-7 nr. 1)   
Innenfor området tillates etablert bygg for forretning, kontor, bevertning og tjenesteyting. 
1. etasje skal forbeholdes publikumsrettet virksomhet innenfor formålene forretning, bevertning og 
tjenesteyting. Det tillates etablert kjeller for tekniske rom, lager og liknende funksjoner. 
  
Utnyttelsesgrad: 
Tillat grad av utnytting er 78 %-BYA. 
Tillatt grad av utnytting er 4500 m2-BRA, hvorav 1000 m2-BRA forretning. 
Bruksareal helt eller delvis under terreng skal ikke medregnes i grad av utnytting. 
 
Byggehøyder, utforming og materialbruk: 
Byggehøyde innenfor området er delt inn i tre soner som vist på plankartet med byggegrenser.  
Høyeste gesims innenfor sone 1 skal ikke overstige kote +22,7.  
Høyeste gesims innenfor sone 2 skal ikke overstige kote +21,0. 
Høyeste gesims innenfor sone 3 skal ikke overstige kote +20,0. 
 
Bebyggelsen skal utformes med takflater som skråner med fall mot syd.   
Gesimslinje på fasaden mot Tollbugata skal falle mot sydøst. 
Gesimslinje på fasaden mot Strandpromenaden skal falle mot sydvest. 
Takvinkel skal ligge mellom 14 og 17 grader.  
 
Bebyggelsen innenfor sone 1 og sone 2 forbindes med et mellombygg i sone 3.  
Innenfor sone 3 skal det være en åpen gangpassasje på gateplan mellom Strandpromenaden og park PA3 
som skal fremstå som en tydelig portal til havneområdet. 
 
Mellombygget skal ha minimum 4,0 meter fri høyde til underliggende gangpassasje. 
Gangpassasjen skal ha minimum bredde på 9,5 meter. 
Det tillates ikke å lukke gangpassasjen med port, dører eller liknende.  
 
Ytterveggene i mellombygget og minimum 50 % av ytterveggene i 1. etasje skal ha transparent materiale. 
Resterende yttervegger skal ha treverk som fasademateriale. 
Det tillates ikke reflekterende materialer. 
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§ 7.5.2 Parkering (FKT) (§12-7 nr. 7) 
Sykkelparkering for FKT skal ligge på PA3. 
 
 

 
 

 
 
Illustrasjon av byggehøyder. 
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Utsnitt av plankartet med omriss av planlagt bebyggelse på felt BKB1. Feltbenevelsene vist i dette utsnittet 
av plankartet er blitt endret. 
 
Bevertning/kontor/tjenesteyting NT: 
Byggeområdet omfatter redningsmuseet med tilhørende uteområder. 
Området måler ca. 786 m2. I gjeldende reguleringsplan er området merket med felt BE2. 
Det bør åpnes for følgende virksomheter: Kulturscene, bar og restaurant samt kontor. 
 
Forslag til endring av bestemmelsene § 7.5: 
 
§ 7.6 Bevertning / kontor / tjenesteyting (NT)  
§ 7.6.1 Utforming (NT) (§ 12-7 nr. 1)   
Innenfor området tillates etablert bygg for bevertning og tjenesteyting samt kontor.  
Tillatt grav av utnytting er 590 m2-BRA. 
Maksimum byggehøyde innenfor området er delt inn i to soner som vist på plankartet med byggegrenser.  
Maksimal byggehøyde innenfor sone 1 skal ikke overstige kote +12,5.  
Maksimal byggehøyde innenfor sone 2 skal ikke overstige kote +8,0. 
 
§ 7.6.2 Parkering (NT) (§ 12-7 nr. 7)  
Sykkelparkering for NT skal ligge på PA3.  
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser: 
§ 7.5 Bevertning (BE2)  
§ 7.5.1 Utforming (BE2) (§ 12-7 nr. 1)  
a) Maksimal tillatt utnyttelse er BRA = 590 m2 (eksisterende 350m2).  
b) Maksimal byggehøyde for eksisterende bygg er kote +12,5. Maksimal Byggehøyde for nytt bygg er  
kote + 8,0. 
 
§ 7.5.2 Parkering (BE2) (§ 12-7 nr. 7)  
Sykkelparkering for BE2 skal ligge på PA3 
 
Energianlegg E 
Areal til nettstasjon forskyves ca. 10 meter nordvestover i forhold til plassering på gjeldende reguleringsplan. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelse: 
§ 7.8 Energianlegg – trafo (E)  
Innenfor området kan det plasseres transformator. 
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Renovasjonsanlegg R 
Det er etablert nedgravd renovasjonsløsning i nordre del av gjestehavna. Området reguleres til 
renovasjonsanlegg. Anlegget er myntet på brukerne av gjestehavna og parkområdene. 
 
Forslag til ny bestemmelse: 
§ 7.10 Renovasjonsanlegg (R)  
Innenfor området kan det plasseres renovasjonsanlegg i form av nedgravde kontainere.  
 
Kvartalslekeplass L2 
Avgrensningen av L2 er tilpasset illustrasjonsplanen til landskapsarkitekten bl.a. ved at ved at området er 
utvidet noe mot nordøst og ved at trerekka og promenaden langs gjestehavna blir liggende innenfor areal 
regulert til park PA2 og PA3. L2 er ikke blitt redusert i størrelse som følge av justeringene og gjeldende 
reguleringsformål vil bli opprettholdt. Bestemmelsene foreslås endret med hensyn til kvartalslekeplassens 
innhold og aktiviteter i tråd med forslag til illustrasjonsplan. 
 
Forslag til endring av bestemmelse § 7.7: 
§ 7.8 Kvartalslekeplass og uteoppholdsareal (L2)  
§ 7.8.1 Krav til opparbeiding og tilrettelegging (L2) (§ 12-7 nr. 4)   
Området skal være åpent for alle. Området skal opparbeides som urban park og tilrettelegges som 
uteoppholdsareal for barn- og unge i henhold til kvalitetskravene i utfyllende bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel og byggforskserien faktablad 381.301 Lekeplasser.  
Området skal også fungere som uteoppholdsareal.  
Området skal utformes som et åpent sted preget av lys og luft som inviterer til ulike aktiviteter og lune møte- 
og oppholdsplasser med benker og bord.  
 
Gjeldende reguleringsbestemmelse: 
§ 7.7 Kvartalslekeplass og uteoppholdsareal (L2)  
§ 7.7.1 Krav til opparbeiding og tilrettelegging (L2) (§ 12-7 nr. 4)  
Området skal være åpent for alle. Området skal opparbeides som urban park og tilrettelegges som 
uteoppholdsareal for barn- og unge i henhold til kvalitetskravene i utfyllende bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel og byggforskserien faktablad 381.301 Lekeplasser.  
Området skal også fungere som uteoppholdsareal.  
Området skal utformes som et åpent sted preget av lys og luft som inviterer til ulike aktiviteter som 
sandvolleyball, sandarrangement for de mindre, mulighet for leik med vann i fontene eller basseng, og lune 
møte- og oppholdsplasser med benker og bord.  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
Kjøreveg KV2 og KV3: 
KV2 - Tollbugata omlegges ved at gateløpet forskyves noe nordover. Gateløpet reguleres med 6 m. 
reguleringsbredde inkludert skulder samt fortau på sydsiden og nordsiden.  
Vegetasjon avmerket på kartet skal bevares. Det reguleres inn kantparkering langs deler av gata samt 
lomme for varelevering og renovasjon for felt FKT.  
Avkjøringen fra Strandpromenaden oppstrammes. Løsningen er fremlagt for vegvesenet og akseptert.  
Det reguleres inn avkjøring fra KV2 til parkområde PA3 for å sikre mulighet for varelevering til byggeområde 
NT og kjøring med renovasjonskjøretøy til NT og R og utrykningskjøretøy. Foreslått kjøremønster: Innkjøring 
fra Tollbugata og utkjøring ved Rustadbrygga KV3 innenfor bestemmelsesområde #2 som berører park PA2 
og park PA3. Grunnforhold / stabilitet innenfor #2 er avklart med geotekniker. 
Avkjøring fra Rustadbrygga, KV3 forskyves ca. 5 meter østover for å lette adkomst og manøvrering med 
lastebil. 
 
Fortau F, sykkelfelt S og annen veigrunn – grøntareal VG: 
Sykkelfelt, grøntrabatt og fortau langs Strandpromenaden ble ikke bygd i henhold til gjeldende regulering. 
Anlegget reguleres nå etter tegninger fra vegvesenet "som bygd" syd for Tollbugata og etter samme prinsipp 
nord for Tollbugata. Løsningen er avklart med Statens vegvesen.  
 
Parkeringsplass P3 vest for Havnekontoret: 
Parkeringsarealet brukes til parkering for Havnekontoret og er privat parkering.  
Innenfor området kan det avsettes inntil 9 parkeringsplasser for felt K. 
 
Forslag til endring av bestemmelsenes § 8 a) og d) Nytt punkt f): 
a) De offentlige trafikkområdene omfatter KV1- KV5, fortau, sykkelfelt, annen veggrunn, kollektivholdeplass 
og parkeringsplassene P1 og P4. De øvrige trafikkområdene er private. 
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Innenfor parkeringsareal P3 kan det avsettes inntil 9 parkeringsplasser for felt K. 
d) I tilknytning til P2, P3 og P4 skal det plantes trær eller busker som skal virke skjermende mot 
omgivelsene. 
f) Bevaring av trær (F) (§12-7 nr.6) Vegetasjon avmerket på kartet skal bevares. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser: 
§ 8 Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl §12-5 nr. 7)  
a) De offentlige trafikkområdene omfatter KV1- KV5, fortau, sykkelfelt, annen veggrunn, kollektivholdeplass 

og parkeringsplassene P1 og P4. De øvrige trafikkområdene er private. 
b) Det tillates varelevering til H/F1 via FT og KV3. Varelevering til H/F2 tillates via KV3. Vareleveringen kan 

skje alle dager i tidsrommet mellom kl. 05.00 og kl. 10.00.  
c) Atkomst for personbiler til parkeringsplass i 1. etasje av B/F og H/F2 skjer direkte fra KV1 

(Strandpromenaden) som vist med pil i plankartet. Varetransport er ikke tillatt via KV1.  
d) I tilknytning til P2 og innenfor P3 og P4 skal det plantes trær eller busker som skal virke skjermende mot 

omgivelsene.  
e) I rabatten langs Strandpromenaden skal det plantes oppstammede løvtrær. 
 
Grønnstruktur: 
 
Park PA2, PA3: 
PA3 reduseres i størrelse med ca. 2 dekar som følge av at det reguleres inn nytt byggeområde for bygg B.  
PA2 er økt noe i størrelse som følge av tilpassingen til illustrasjonsplanen hvor promenaden langs 
gjestehavna blir liggende innenfor areal regulert til park PA2. 
Bestemmelse om bevaring av trær innenfor kvartalslekeplass L2 endres til å gjelde trær innenfor park PA3 
(som følge av flytting av formålsgrense mellom PA3 og L2). Det foreslås at uteservering kan tillates innenfor 
PA3. 
Det tilrettelegges for varelevering, kjøring med renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy gjennom  
parkområde PA2 og PA3 innenfor bestemmelsesområde #2.   
 
Forslag til endring av bestemmelsenes § 9.2: 
 
PA3  
Midlertidige boder og installasjoner med publikumsrettete funksjoner kan tillates etter søknad om 
byggetillatelse. 
Uteservering kan tillates innenfor PA3. 
Vegetasjon avmerket på kartet innenfor PA3 skal bevares. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser: 
§ 9.2 Park (PA1-PA4) (§ 12-7 nr. 4)  
Parkene PA1 - PA4 skal være åpne for alle. Parkene, plasser og kyststi skal utformes med bestandige 
materialer og med universell utforming. Trær som eventuelt må fjernes skal erstattes. Trær med misteltein 
kan ikke fjernes uten tillatelse fra vernemyndigheten.  
PA1  
PA1 skal utformes slik at den innbyr til ferdsel for allmennheten og slik at den ikke oppfattes som hotellets 
private eiendom.  
PA2  
Uteservering kan tillates innenfor PA2 etter søknad om byggetillatelse. Åpen passasje på 15 meter skal 
sikres gjennom området.  
PA3  
Innenfor PA3 tillates nødvendig varetransport og renovasjon til BE2. Midlertidige boder og installasjoner med 
publikumsrettete funksjoner kan tillates etter søknad ombyggetillatelse.  
PA4  
I PA4 opprettholdes eksisterende mindre bygninger eller installasjoner som ansees nødvendig som service 
for gjestehavnen. Maksimal tillatt utnyttelse er BRA = 80m2. Maksimal byggehøyde er kote + 6,5. 
 
Vegetasjonsskjerm VS 
VS inngår i planforslaget, men blir ikke endret som følge av omreguleringen. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser: 
§ 9.3 Vegetasjonsskjerm (VS) (§12-7 nr 4)  
Vegetasjonsskjerm (VS) skal være av en høyde og tetthet som virker skjermende for innsyn mot 
industrihavna. Skjermen bør ha minimum 3 meters høyde og skal bestå av planter som er grønne hele året, 
eller har tett med grener. 
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Bruk og vern av sjø og vassdrag: 
 
Småbåthavn S 
Infrastruktursone H410 er justert vestover som følge av at overvannsledning er blitt omlagt etter at gjeldende 
plan ble vedtatt. Omleggingen innebærer at del av byggeområde B/F og del av småbåthavn S1 innlemmes i 
omreguleringen. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser: 
§ 10 Bruk og vern av sjø og vassdrag  
§ 10.1 Småbåthavn (S1-S2) (§ 12-7 nr. 4)  
Innenfor småbåthavn S1 skal det anlegges en sammenhengende, allment tilgjengelig havnepromenade 
langs hele kaikanten, med minimum bredde 2 meter.  
Innenfor småbåthavn S2 skal det anlegges mottak av septik fra fritidsbåter. Anlegg for salg av drivstoff 
tillates. 
 
Hensynssoner, sikrings-, støy- og faresoner: 
 
Sikringssone frisikt (H140): 
Frisiktsonene mellom Tollbugaten og Strandpromenaden er noe redusert sammenliknet gjeldende regulering 
som følge av at fartsgrensene er blitt redusert på fylkesveien. Løsningen er avklart med Statens vegvesen.  
 
Støysone (H210 og H220) og faresone ras- og skredfare (H310) 
Avgrensningene av støysoner og faresone ras- og skredfare er ikke endret. 
 
Vedrørende krav til grunnundersøkelser innenfor faresone H310, § 11.4: 
Vi har foreslått en tilføyelse til bestemmelse § 11.4 hvor det settes krav til vurdering av grave- og 
fundamenteringsløsninger og krav til detaljprosjektering av grave- og fundamenteringsarbeider innenfor felt 
FKT. Vurderingen er knyttet til rammesøknad og detaljprosjekteringen er knyttet til igangsettingstillatelse. 
 
Forslag til tilføyelse til § 11.4: 
§ 11.4 Faresoner - ras og skredfare  
Det skal foreligge geoteknisk vurdering av grave- og fundamenteringsløsninger for bygg innenfor felt FKT 
ved rammesøknad.  
Alle grave- og fundamenteringsarbeider innenfor felt FKT må detaljprosjekteres av geoteknisk sakkyndig. 
Dokumentasjon skal foreligge senest ved igangsettingstillatelse. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelse: 
§ 11.4 Faresoner - ras og skredfare (§ 12-6, jf § 11-8 bokstav a)  
H310_  
Alle tiltak som kan påvirke stabilitetsforholdene må vurderes spesielt, og sikkerhet skal dokumenteres iht. 
NVE retningslinjer 2/2011 "Flaum og skredfare i arealplanar" og vedlegg 1 "Vurdering av områdestabilitet 
ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper".  
Det er utført innledende vurderinger av skredfaren og det er konkludert med at det er behov for 
stabilitetsforbedrende tiltak før utbygging. Det vises til rapport 5112866-1 "Reguleringsplan for Horten havn. 
Geotekniske stabilitetsvurderinger" fra Norconsult AS. Supplerende grunnundersøkelser og 
detaljprosjektering av stabilitetsforbedrende tiltak må utføres før søknad om rammetillatelse. Prosjekteringen 
skal også omfatte en plan for geoteknisk oppfølging i byggefasen. Stabilitetsforbedrende tiltak, som for 
eksempel motfyllinger og masseutskifting med lette fyllmasser, skal utføres før oppstart av øvrige 
anleggsarbeider.  
Det må utføres stabilitetsforbedrende tiltak også utenfor planområdet som vist i 5112866-1 "Reguleringsplan 
for Horten havn. Geotekniske stabilitetsvurderinger" fra Norconsult AS. Det skal dokumenteres at tilstrekkelig 
sikkerhet er oppnådd før oppstart av øvrige anleggsarbeider. Dokumentasjonen skal jamfør 
byggesaksforskriftens § 14.3, kontrolleres av 3. part. 
 
Infrastruktursoner – krav vedrørende infrastruktur (H410) 
Infrastruktursone H410 er justert vestover som følge av at overvannsledning er blitt omlagt.  
Omleggingen innebærer at del av byggeområde B/F og del av småbåthavn S1 innlemmes i omreguleringen. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser: 
§ 11. 6 Hensynssone infrastruktur (§ 12-6, jf § 11-8 bokstav b)  
H410_  
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Horten kommune skal ha rett til å fornye, drifte og vedlikeholde trase for overvann og kloakk gjennom 
området. Det skal ikke bygges nærmere enn 4 meter fra traseen. 
 
Bestemmelsesområde #2: 
Kjøring i forbindelse med varelevering til område FKT samt kjøring med renovasjonskjøretøy tillates gjennom 
park PA2 og PA3 innenfor bestemmelsesområde #2 og nedfelles i reguleringsbestemmelsene under § 12.2. 
 
Forslag til ny bestemmelse § 12.2: 
 
§ 12. 2 Område hvor det tillates varetransport og kjøring med renovasjonskjøretøy (#2)    
Kjøring i forbindelse med varelevering til NT og kjøring med renovasjonskjøretøy til NT og R tillates kun 
innenfor bestemmelsesområde #2. Innkjøring skal skje fra Tollbugata med utkjøring ved Rustadbrygga, KV3. 
 
Inntil regulert løsning for KV3 og PA2 blir gjennomført på eksisterende parkeringsareal kan trafikk på #2 
benytte dagens utkjøring fra Rustadbrygga. 
 
Øvrige endringer av reguleringsbestemmelsene: 
 
Vedrørende fellesbestemmelser § 3:  
Det er tilføyd nytt punkt under § 3.9 Vann, avløp og overvann etter 1. gangs behandling. 
 
Nytt punkt i bestemmelse § 3.9: 
Overvann fra vei skal føres via sandfang eller annen tilsvarende renseinnretning. Eksempelvis filtrering i 
vegetasjon og / eller sandfilter. 
 
Vedrørende parkeringskrav: 
I gjeldende kommunedelplan for Horten sentrum er parkeringskravene (bil) for kontor, forretning og service 
definert som maksimumskrav for sone 1; 
Kontor: maks 0,5 plass pr. 100m2 BRA.  
Forretning og service: maks 1 plass pr. 100m2 BRA. 
«For sentrumsformåI og formål for kombinert bybebyggelse, sone 1: Det tillates ikke etablert ny 
overflateparkering, med unntak av gjesteplasser, korttids -/gateparkering og HC parkering inntil 10 % av 
parkeringskravet/behovet.» 
 
Krav til parkeringsplasser for sykkel innenfor formålene kontor og forretning er retningsgivende og satt til   
2 plasser pr. 200 m2 BRA kontor og forretning. 
«..Det skal etableres oppstillingsplasser med fastmonterte sykkelstativ i alle tiltak hvor det etableres bolig, 
kontor, forretning og offentlig eller privat tjenesteyting. 
..For offentlig og privat tjenesteyting må antall oppstillingsplasser tilpasses formålet. I sone 1, kan kontor, 
forretning og service løse kravet utenfor egen tomt, maksimalt 100 m fra inngang.» 
 
Kommunedelplan for Horten sentrum ble vedtatt etter reguleringsplan for Horten havn. Kommunedelplanens 
utfyllende bestemmelser § 3.3 slår fast at kommunedelplanens bestemmelser for bl.a. parkering gjelder foran 
reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Horten gjestehavn. Vi foreslår derfor at parkeringskravet 
endres til følgende i § 3.11; 
 
Forslag til endring av bestemmelsenes § 3.11: 
§ 3.11 Parkering 
Der ikke annet er bestemt for de enkelte parkeringsarealene gjelder følgende: 
Parkering skal opparbeides med 1 plass pr. 100 m2 BRA bolig. 
For kontor: maks 0,5 plass pr. 100m2 BRA.  
For forretning, bevertning og annen tjenesteyting: maks 1 plass pr. 100m2 BRA. 
Parkering for hotellformål er maksimum 0,2 plass pr. hotellrom.  
Av antall beregnede parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet med tilstrekkelig størrelse og høyde og 
være reservert for bevegelseshemmede.  
I tilknytning til innganger, parkeringsarealer og utomhusarealer skal det avsettes nødvendig plass for 
sykkelparkering etter følgende minimumskrav:  
− For boliger kreves minimum 2 sykkelplasser pr. 100m2 BRA.  
− For nærings- og forretningsareal kreves minimum 1 sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 BRA.  
All sykkelparkering for boliger skal ha overbygg. 
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Gjeldende reguleringsbestemmelser: 
§ 3.11 Parkering (§ 12-7 nr. 7)  
Parkering skal opparbeides med 1 plass pr. 100 m2 BRA bolig, nærings-, bevertnings- og forretningsareal.  
Parkering for hotellformål er maksimum 0,2 plass pr. hotellrom.  
Av antall beregnede parkeringsplasser skal minst 5 % være utformet med tilstrekkelig størrelse og høyde og 
være reservert for bevegelseshemmede.  
I tilknytning til innganger, parkeringsarealer og utomhusarealer skal det avsettes nødvendig plass for 
sykkelparkering etter følgende minimumskrav:  
− For boliger kreves minimum 2 sykkelplasser pr. 100m2 BRA.  
− For nærings- og forretningsareal kreves minimum 1 sykkelparkeringsplass pr. 100 m2 BRA.  
All sykkelparkering for boliger skal ha overbygg. 
 
Vedrørende rekkefølgebestemmelsene § 5:  
Etter 1. gangs behandling er det tilføyd et nytt punkt j) i rekkefølgebestemmelsene § 5 som krever at park 
PA3, kvartalslekeplass L2 samt Vei KV2 (Tollbugata) inkludert areal for parkering og varelevering ved BE1 
og FKT skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse for bygg innenfor felt FKT. 
 
Nytt punkt j) i bestemmelsene § 5: 
j) Før det gis midlertidig brukstillatelse til bygg innenfor felt FKT må park PA3, kvartalslekeplass L2 og 
KV2 inkludert areal for parkering og varelevering ved BE1 og FKT være ferdigstilt. 
 
Vedrørende samlet utnyttelse og forretningsareal utnyttelse § 6: 
Fellesbestemmelsenes § 6.1 omhandler samlet utnyttelsesgrad hvor totalt areal for ny bebyggelse innenfor 
planområdet ikke skal overstige BRA = 15 000 m2. Totalt tillates 18 550 m2 BRA bebyggelse innenfor 
planområdet. I gjeldende reguleringsplan er de ulike områdene regulert med følgende maksimale 
utnyttelsesgrad: 
 
Felt K1 (Havnekontoret):  BRA 670m2 
Felt BE1 (Tollbugt.1A, B og C):  BRA 1500m2 
Felt BE2 (Redn.museet):  BRA 590 m2 
Felt H/F1 (Norlandia nytt hotell)  BRA 8000m2 
Felt H/F2 (Norlandia eksist.):  BRA 4600m2 
Felt B/F:     Udefinert. Krav om egen behandling/ regulering.  
Total BRA i gjeldene plan:  15 360 m2 
 
Reguleringsendringen åpner for: 
Felt BKB1 (bygg B):   BRA 4500 m2 
Felt BKB2 (bygg A):   BRA 800 m2  
 
Total regulert BRA etter omregulering: 20 660 m2. I tillegg kommer BRA innenfor felt B/F som foreløpig ikke 
er kjent.  
 
I møte med planavdelingen den 2. februar 2018 ble hensikten med bestemmelsen diskutert og alternativer til 
omformulering av bestemmelsen. Det ble konkludert med at § 6.1 tas ut av bestemmelsene gjennom 
omreguleringen. 
 
Fellesbestemmelsenes § 6.2 omhandler begrensning av antall m2 forretningsareal innenfor planområdet. I 
gjeldende reguleringsplan er det åpnet for etablering av inntil 1 250 m2 BRA forretning innenfor områdene 
H/F1, H/F2 og B/F. I forslag til omregulering foreslås det å åpne for inntil 1000 m2 BRA forretning innenfor 
felt FKT.  
 
Forslag til endring av bestemmelsenes § 6: 
§ 6 Fellesbestemmelser forbyggeområdene  
§ 6.1 Forretningsareal utnyttelse  
Forretningsareal tillates bare anlagt i første etasje. 
Det kan etableres inntil BRA = 1 250 m2 forretningsareal innenfor H/F1, H/F2 og B/F.  
Maksimalt areal på det enkelte felt er BRA = 500 m2.  
Det kan etableres inntil 1000 m2-BRA forretningsareal innenfor FKT. 
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Gjeldende reguleringsbestemmelser: 
§ 6 Fellesbestemmelser forbyggeområdene  
§ 6.1 Samlet utnyttelse (§ 12-7 nr. 1)  
a) Totalt areal for ny bebyggelse innenfor planområdet skal ikke overstige BRA = 15 000 m2. Totalt tillates 
BRA = 18 550 m2 bebyggelse innenfor planområdet. 
b) Bruksareal under terreng medregnes ikke.  
 
§ 6.2 Forretningsareal utnyttelse (§ 12-7 nr. 1)  
Det tillates nyetablering inntil BRA = 1 250 m2 forretningsareal for H/F1, H/F2 og B/F. Maksimalt areal på det 
enkelte felt er BRA = 500 m2. Forretningsareal tillates bare anlagt i første etasje, regnet fra tilsluttende 
fotgjengerareal. 

6.3 Beskrivelse av planlagt bebyggelse, estetikk 

 
Havneparken bygg A (tidligere Redningsmuseet): 
Det gamle Redningsmuseet er rehabilitert og er nå planlagt å huse Hortens nye Kulturscene med tilhørende 
bar og restaurant. Kulturscenen er planlagt fleksibelt for å kunne huse mindre arrangementer som konserter, 
teater, foredrag, konferanser, utstillinger, utekino, private arrangementer, m.m. Det eksisterende bygget 
bevares i sin helhet, mens den nye og lavereliggende kulturscenen/restauranten henvender seg ut mot 
Havneparken og kles i glass som et transparent og tilgjengelig tilbygg til det eksisterende. Tilbygget trekkes 
unna det eksisterende bygget med mellomliggende glassvegger og glasstak som slipper lys inn i den 
mørkeste delen av lokalet og unngår samtidig store inngrep i den eksisterende fasaden. På taket over 
kulturscenen planlegges det et grønt tak som vil fordrøye takvann ved nedbør og samtidig være et vakkert 
skue fra kontorlokalene i 2. og 3 etasje. I bakgården mot vest er det tilrettelagt for uteservering i 
ettermiddagssolen. Den nye kulturscenen vil kunne være med på å skape et yrende folkeliv ved havna både 
sommer og vinter.  
 
Havneparken bygg B (Portalbygget): 
Nedenfor følger arkitektonisk redegjørelse for Portalbygget fra Snøhetta: 
 
Beskrivelse: 
Tomta nordvest for havna ligger sentralt plassert men er i dag svært dårlig utnyttet, preget av midlertidig 
parkering og utflytende arealer. Hovedidéen bak prosjektet er å gi en tydelig inngang til havneområdet, en 
åpen portal som binder sentrum og havna sammen, og som styrker denne forbindelsen for fotgjengere og 
syklister. På tomta er det foreslått to nye bygg med en transparent glassbro som forbindelse, og med en 
romslig og åpen passasje som definerer og visuelt forsterker aksen fra Apotekergata ned mot fjorden og som 
gjør at dette hjørnet av tomta danner et fokuspunkt og en tydelig adkomst til havna. Brosteinsbelegget er 
forlenget fra Apotekergata og ganglinjene tydelig rettet mot havna, hvilket også bygger videre på den 
gjeldende reguleringsplanen.  
 
Byggene er utover dette formet ut ifra hvilke mellomrom som oppstår i perspektivet på gateplan og åpner seg 
mot gjestehavna og mot de omkringliggende gatene. Byggene og mellomrommene under og mellom 
byggene varierer ut ifra hvor man befinner seg. Funksjonene er på gateplan tenkt som bevertning, kultur og 
næring, de øvrige etasjene er foreløpig planlagt som kontorlokaler. Programmet er fleksibelt, men samtidig 
er det svært viktig at funksjonene skal være med på å styrke og aktivisere havneområdet. 
 
Materialbruk: 
Fasadene planlegges utført i naturimpregnert, vedlikeholdsfritt ubehandlet treverk som vil gråne naturlig over 
tid og harmonere godt med de mørke solcellene på taket. Trefasaden er lagt parallelt med taket og brytes 
opp stedvis for å slippe lyset inn gjennom de bakenforliggende glassveggene til forretningsarealene og til 
kontorlokalene på en variert og fin måte. Glassfasader, vinduer og dører vil utføres med energiglass og sorte 
mattlakkerte profiler, samt tilsvarende beslagsdetaljer. Gulv i passasje utføres med brostein, øvrige gulv, 
trapper og ramper planlegges utført i stålglattet plasstøpt betong. 
 
Miljø: 
Byggets formgivning og klare henvendelse mot syd er basert på tiltakshavers ambisjon om å skape et 
energipositivt bygg, altså et såkalt Plusshus. Hva er så et Plusshus? Det er et energiproduserende bygg, 
som i løpet av 60 år vil generere mer fornybar energi enn den totale mengden energi som kreves for å drifte, 
produsere materialer, bygge og avhende bygget. Det er derfor en intensjon i prosjektet om å dekke hele det 
sydvendte taket med solceller, hvilket alene vil kunne sørge for at bygget både er selvforsynt med energi, 
men også vil kunne levere energi på solrike dager. I tillegg er det prosjektert med dobbelthøye og åpne 
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arealer mellom etasjene for å kunne legge opp til naturlig ventilasjon og således redusere behovet for 
energikrevende teknisk infrastruktur. Det er også lagt opp til minst mulig vinduer mot syd og mest mulig mot 
nord og vest for å unngå overoppheting av arealene på dagtid når det kreves mest ventilasjon og kjøling. 
 
Høyder: 
Bygget har fått en særegen form der det er lagt stor vekt på tilpasning av høyder og forholdet til 
omkringliggende eksisterende bygg og til gatene omkring. Bygget er høydemessig tilpasset 
nabobebyggelsen mot syd, øst og vest ved at de to bygningskroppene hever seg mot Sjøsidensenteret og 
senker seg mot Redningsmuseet og Peppes Pizza. Dette er også med på å visuelt styrke aksen fra 
Apotekergata og ned mot fjorden.  
 
Kommuneplanen tillater bygg ved havna med gesims på maks 13.5 meter og møne på maks 17.0 meter, 
hvilket vil si at hvis man prosjekterte et tradisjonelt bygg på fire etasjer med saltak så ville det i praksis 
medføre en høyde på k +19.5 for mesteparten av bygget, eller en snitthøyde på k +17.75. Bygget som er 
prosjektert er høyest i det nordlige hjørnet (k +22.7) der bygget er minst i utstrekning og vesentlig lavere i 
byggets andre fire utvendige hjørner (laveste punkt k +11.4) der bygget er størst i utstrekning. Dette 
medfører faktisk at snitthøyden for bygget er ikke høyere enn 13.0 meter, altså snaue 0.50 meter under det 
tillatte målet for gesims i kommuneplanen og hele 4.0 meter under den tillatte høyden for møne! Forøvrig er 
også den øverste delen av bygget mot nord planlagt kun til inntaksrist og teknisk rom, en funksjon som 
hadde den vært stilt fritt på tak, så ville det heller ikke vært med i regnestykket for byggets høyde. Snittet for 
bygget ville således vært enda lavere. 
 
Uteoppholdsarealer: 
Det foreslås etablert to nye og solrike uteoppholdsarealer med mulighet for servering mot havna, begge 
arealene har også tilkomst til forretningsarealene fra gateplan. Det vises for øvrig til vedlagte 
illustrasjonsplan med beskrivelse utarbeidet av Gullik Gulliksen AS. 
 
Områdene rundt felt FKT og NT: 
 
Gullik Gulliksen har følgende beskrivelse av intensjonene for områdene rundt og inntil byggeområdene FKT 
og NT: 
 
Områdene rundt FKT og NT inngår som en del av et større urbant, helhetlig park- og lekeområde. Områder 
som skal være tilgjengelige for alle, og kunne brukes til forskjellige formål hele året. For å forsterke og 
underbygge det offentlige uttrykket er det foreslått et felles materiale i det faste dekke på plassen foran 
byggene, mellom byggene og langs vestsiden av kvartalslekeplassen. Dekket er trukket helt inntil fasaden på 
begge byggene, og kan brukes til bord, stoler og benker. Et samlende felles `plassgulv`. 
 
Et annet virkemiddel er at det er et felles formuttrykk på sittebenkene og vegetasjonsfeltene i 
kvartalslekeplassen, og på plassen sydøst for begge byggene. Det bidrar til at hele området visuelt fremtrer 
som en urban offentlig oppholdsplass. Arealene er åpne og oversiktlige, det er ingen gjerder, terrasser eller 
nivåforskjeller som kan virke privatiserende. Passasjen i bygg B skal alltid være åpen, og fungere som en 
ledelinje fra byen og inn i parken. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte illustrasjonsplan med beskrivelse utarbeidet av Gullik Gulliksen AS. 
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Illustrasjon som viser planlagt bygg B – Portalbygget sett mot nord fra parkområdet. 
 

7 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

7.1  Konsekvenser for berørt veinett; adkomstløsning og trafikksikkerhet 

 
Vei KV2, Tollbugata: 
Planforslaget innebærer at vei KV2 - Tollbugata forskyves noe nordover. Gateløpet reguleres med 6 m. 
reguleringsbredde inkl. skulder samt fortau på sydsiden og nordsiden. 
Det reguleres inn kantparkering langs deler av gata samt lomme for varelevering og renovasjon for felt FKT. 
Den justerte avkjøringen hensyntar bevaringsverdig eiketre som står inntil dagens veiareal. 
Sykkelfeltet, grøntrabatten og fortauet langs Strandpromenaden er relativt nytt og er ikke bygd i henhold til 
gjeldende regulering. Anlegget reguleres nå etter tegninger fra vegvesenet "som bygd" syd for Tollbugata og 
etter samme prinsipp nord for Tollbugata. Løsningen er avklart med Statens vegvesen.  
Tollbugata KV2 inkludert selve avkjøringen fra Strandpromenaden er tegnet av Asplan Viak og foreliggende 
løsning er akseptert av vegvesenet. 
 
Kjøreforbindelsen mellom Tollbugata KV2 og Rustadbrygga KV3: 
Det reguleres inn avkjøring fra Tollbgata KV2 til parkområde PA3 for å sikre mulighet for varelevering til 
byggeområde NT og kjøring med renovasjonskjøretøy og utrykningskjøretøy. Det er foreslått et kjøremønster 
som innebærer innkjøring fra Tollbugata KV2 og utkjøring ved Rustadbrygga KV3 innenfor 
bestemmelsesområde #2. Bestemmelsesområde #2 går over del av park PA2 og park PA3. Grunnforhold / 
stabilitet innenfor #2 er avklart med geotekniker. Avkjøring fra Rustadbrygga, KV3 forskyves ca. 5 meter 
østover for å lette adkomst og manøvrering med lastebil. 
 
Trafikkvurdering: 
Asplan Viak har gjennomført en trafikkvurdering. Trafikkvurderingen tar for seg trafikksikkerhetsvurdering, 
vurdering av beliggenhet for nytt kryss mot Strandpromenaden, utforming av Tollbugata m/fortau og 
vurdering av gjennomkjøring for varelevering/renovasjon mellom Tollbugata og Rustadbrygga. Rapport 
datert Asplan Viak 23.10.2017 følger vedlagt denne saken. Under følger en kort oppsummering av 
rapporten: 
 
Myke trafikanter:  
I dag er gangfeltet over fylkesveien flyttet nær på aksen i Apotekergatas forlengelse. Med bakgrunn i krav 
om bevaring av eiketreet som står inntil Tollbugata, anbefales det å beholde plassering for eksisterende 
gangfelt. Forlengelsen av Apotekergata vil bli en viktig akse med fremtidig stort potensial for merbruk gitt 
flere aktiviteter i Havneparken. Fra gangfeltet over fylkesvegen og videre inn i planområdet kan ferdselen 
skje via 2 akser. En parallelt med Tollbugata og en sørover gjennom/under det planlagte bygget i 
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planområdets nordvestre hjørne. For aksen langs Tollbugata bør det vurderes 2-sidig løsning, en langs 
planlagt byggs veggliv på Tollbugatas sørside med min. 3,0 meter bredde og en langs Tollbugatas nordre 
side. Den siste som tradisjonelt fortau med minimumsbredde 2,0m. 
 
Tollbugata og nytt kryssområde: 
Dagens parkeringsplasser for biler og bobiler rundt Redningsmuseet vil forsvinne. Trafikk 
til/fra disse vil derfor bli borte fra Tollbugata. Ny bruk på Norsk Ståls område og eventuell påkobling mot 
Tollbugata vil derimot kunne gi nyskapt trafikk. Det pågår en planprosess for områderegulering av Horten 
Havn, som også inkluderer området ved og nord for Norsk stål, men fremtidige adkomster er ikke avklart. 
Det er allikevel sannsynlig at trafikk til deler av området vil tilknyttes arm fra eksisterende rundkjøring ved 
Lystlunden som i dag. I tillegg kan det senere bli mulig å etablere en ny rundkjøring ved Skippergata som vil 
kunne erstatte dagens Tollbugate. Det legges derfor til grunn at Tollbugata kun skal håndtere trafikk fra 
byggeområdene innenfor planens avgrensning, og det er dermed sannsynlig at trafikkmengden i Tollbugata 
vil bli tilsvarende eller mindre enn i dag. Trafikkvurderingen konkluderer med at avkjøringen fra 
Strandpromenaden utformes som T-kryss og at det ikke er hensiktsmessig med dråpeøy i det nye krysset. 
Selv om det er uklart hva nøyaktig fremtidig trafikkmengde i Tollbugata kan bli, vurderes det hensiktsmessig 
å benytte et standard gateprofil med kjørebanebredde på 2,75m. Bredde inklusiv fortausløsning mot nord blir 
8,0m. Krysset dimensjoneres for lastebil og kjøremåte A. 
 
Strandpromenaden 8 – Redningsmuseet og planlagt bygg nordøst for Redningsmuseet: 
Føringer for utviklingen av Redningsmuseet og planlagt bygg nordøst for Redningsmuseet har føringer som 
bl.a. at det ikke skal ikke være parkeringsplasser tett på byggene, varelevering og renovasjon skal ikke 
orientere seg med innkjøring mot hverken Strandpromenaden eller Rustadbrygga. Byggene må derfor finne 
løsninger mot øst. Aktivitetene generer lite trafikk, slik at trafikksikre løsninger kan finnes også over områder 
med stor andel av myke trafikanter. En bør imidlertid unngå rygging, dvs. at en må påregne at kjøring ikke 
må skje helt inn til disse byggene. Det anbefales heller en enveiskjøring for dette fra nord til sør gjennom 
planområdet. Den beste traseen for dette er nær på kaikanten for ikke å komme i konflikt med avsatte 
lekeområder. Det må da legges opp til å trille varene fra kaikant og inn til eiendommene. Tilsvarende for 
renovasjon. Utkjøring gjøres mot Rustadbrygga. Innkjøring skjer fra Tollbugata. Sporinger for kjøremåte B 
vurderes som akseptabelt, gitt liten trafikkmengde. 

7.2  Konsekvenser for vann- og avløpsnett, overvannshåndtering og renovasjon 

 
Vann- og avløpsnett og overvannshåndtering: 
Asplan Viak har gjennomført en vurdering av vann, avløp og overvann i notat datert 06.11.2017. Notatet 
følger vedlagt denne saken. Vedlagt følger også plan- og profiltegninger fra Cowi datert 15.02.2018 med 
merknader knyttet til ledningsnettet (vann, overvann, spillvann, avløp og kummer). Under følger en kort 
oppsummering av Asplan Viaks notat: 
 
Eksisterende infrastruktur: 
Innenfor planområdet ligger mye infrastruktur for vann, spillvann, overvann og fjernvarme i bakken som må 
hensyntas i planlegging av ny bebyggelse. Normalt er vanlige byggegrenser rundt VA-ledninger 4 meter til 
hver side fra ytterkant rør. Den er ikke absolutt, dersom det gjøres tiltak som sikrer tilgang til ledningen kan 
det bygges nærmere. Det kan også gjøres avtaler om omlegging av ledninger. For ledninger av større 
dimensjon er dette normalt svært kostnadskrevende, og for selvfallsledninger er det ikke sikkert at det er 
teknisk mulig. Fjernvarmeledninger ligger grunnere og er ikke avhengig av selvfall. Det foreligger planer om 
flytting av disse. Ved bygging som kan komme i konflikt med eksisterende eller framtidige 
fjernvarmeledninger må det gjøres avtale med ledningseier. 
 
Kapasitet på ledningsnettet og overvannshåndtering: 
Vannforsyningskapasiteten i området er god, og en større hovedledning for avløp går rett forbi planområdet. 
Såfremt det ikke foreligger kjente kapasitetsproblemer, vil det være kapasitet for planlagt bebyggelse. 
Vannforsyningsnettet har etter beregningene til Asplan Viak kapasitet til å levere 50 l/s slokkevann mot 1 bar 
trykk.  
Overvann må kunne ledes trygt til sjø, også når det ikke er kapasitet i overvannsledningene. 
Ved ekstrem nedbør som overstiger dimensjoneringskriteriene for overvannsnettet må det forventes vann på 
terrengoverflate. Uteområdene må derfor utformes slik at de kan fungere som flomveier fra området ovenfor 
og ut i sjøen. Det er verdt å merke seg at fordrøyning og infiltrasjon av overvann er ikke en aktuell 
problemstilling siden det vil være enklere å lede vannet direkte til sjøen. 
 
Vedrørende overvannshåndtering; I gjeldende reguleringsbestemmelser § 3.9 er det slått fast at overvann og 
takvann skal ha direkte avrenning til sjøen dersom ikke annet avtales med Horten kommune. 



 

 

 

 

20 av 31 

Det ble avholdt møte mellom kommunalteknisk planavdeling i Horten kommune, Skagerak Varme, Cowi, 
CM-Entreprenør og Horten Havnevesen den 16. januar 2018 hvor tema var det kommunaltekniske anlegget i 
bakken. Det ble konkludert med at nødvendig røranlegg inkludert fjernvarmerør omlegges.  
I etterkant er kommunalteknisk planavdeling er blitt forelagt plan- og profiltegninger fra Cowi datert 
15.02.2018 som viser eksisterende og prosjektert ledningsnett. Plan- og profiltegningene følger vedlagt 
denne saken. 
 
Renovasjon: 
Innenfor planområdet er det allerede etablert nedgravd renovasjonsløsning i nordøstre del av parkområde 
PA3. Arealet reguleres til område for renovasjon. Dette er renovasjonskontainere myntet på allmennheten og 
gjestene i gjestehavna som bruker området i rekreasjonssammenheng og kan ikke benyttes av restauranter 
eller annen næringsvirksomhet. Renovasjon for bygg B – Portalbygget løses ved at det er regulert inn en 
lomme langs Tollbugata ved felt FKT hvor renovasjonskjøretøy kan stå.  
 
Renovasjon for bygg A - Redningsmuseet løses ved at kjøretøy kjører sydover langs parkområdets østre del 
innenfor bestemmelsesområde #2. Dette gir enkel tilgang til området for nedgravd renovasjonsløsning. 
Søppel fra bygg A - Redningsmuseet må trilles fra bygget og bort til renovasjonskjøretøyet.  
Det er Norsk Gjenvinning som henter avfall hos eksisterende restauranter i havna i dag og de tømmer også 
de nedgravde kontainerne. Vi har fått opplyst at det antakeligvis vil være Norsk Gjenvinning som vil håndtere 
renovasjon fra Redningsmuseet og selskapet aksepterer å hente / trille plastkontainerne 25 meter. 
Avfall fra den nedgravde renovasjonsløsningen hentes hver uke i høysesongen og krever to turer pr. 
tømming. Avfall fra restaurantene hentes hver uke i høysesongen og krever 1 tur. 

7.3 Energi 

Horten Havnevesen har hatt kontakt med Skagerak Nett vedrørende kapasitet på eksisterende nettstasjoner 
i området og det konkludert med at det settes inn ny trafo i eksisterende celle i Tollbugata 1. Dette vil gi 
tilstrekkelig kapasitet. Det ble avholdt møte med kommunalteknisk planenhet Horten kommune, Cowi, 
Skagerak Varme, Havnevesenet og CM Entreprenør den 16. januar 2018 hvor bl.a. VA-nett og 
fjernvarmenett i bakken samt krav til kommunalteknisk plan ble gjennomgått. Utbyggerne har «plusshus-
ambisjoner for bygg B. 

7.4  Barn og unges interesser, grøntområder og leke- og uteoppholdsarealer 

Endringsforslaget innebærer at park PA3 reduseres i omfang med ca. 2 dekar. 
Park PA3 er i gjeldende reguleringsplan avsatt som allment tilgjengelig parkområde og som i 
kommunedelplan for Horten sentrum er avmerket som del av byens grønnstruktur / byrom. 
Kyststikorridoren blir ikke berørt.  
 
Kvartalslekeplass L2 er i gjeldende reguleringsplan avsatt som allment tilgjengelig kvartalslekeplass som 
skal opparbeides som urban park og tilrettelegges som uteoppholdsareal for barn- og unge. 
L2 er ikke blitt redusert i størrelse som følge av justeringene og gjeldende reguleringsformål vil bli 
opprettholdt. Avgrensningen av L2 er tilpasset illustrasjonsplanen til landskapsarkitekten bl.a. ved at ved at 
området er utvidet noe mot nordøst og ved at trerekka og promenaden langs gjestehavna blir liggende 
innenfor areal regulert til park PA3.  

7.5  Kulturminner 

Fylkeskommunen v/ Kulturarv er ikke kjent med at planen kommer i konflikt med automatisk fredete 
kulturminner eller kulturmiljøer og finner ikke behov for ytterligere undersøkelser. Vi forstår dette som at 
undersøkelsesplikten er oppfylt. 
 
Nyere tids kulturminner: 
Fylkeskommunen v/ Kulturarv har påpekt at Redningsmuseet har høy verneverdi, og er regulert med 
hensynssone for bevaring i gjeldende reguleringsplan samt at det er nylig gitt rammetillatelse til restaurering, 
om- og tilbygging av bygget. Kulturarv påpeker at hensynssonen med bestemmelser for bevaring av 
Redningsmuseet må videreføres i planen samt at ordlyden i bestemmelsene bør justeres slik at den 
samsvarer bedre med nå forventet utvikling av området. Det bør ivaretas tilstrekkelig avstand mellom 
bevaringsverdig og ny bebyggelse, samt at volum, farge- og materialbruk er godt tilpasset den 
bevaringsverdige bygningen. 
 
Hensynssone bevaring blir videreført i endringsforslaget og ordlyden i bestemmelsene er justert mht. 
utnyttelsesgrad og byggehøyder for det rammesøkte prosjektet. Vedrørende volum, farge- og materialbruk 
og tilpassing av nytt bygg B, vises det til Snøhettas beskrivelse av bygget.  
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7.6 Grunnforhold  

Grunnteknikk AS har gjennomført grunnundersøkelser og vurdering av områdestabiliteten i området som nå 
skal omreguleres. Rapport datert Grunnteknikk AS 29.09.2017 følger vedlagt saken.  
Grunnteknikk AS har også utarbeidet rapport vedrørende grave- og fundamenteringsarbeider i forbindelse 
med prosjektering av tilbygg for Redningsmuseet samt miljøteknisk rapport og tiltaksplan for forurensede 
masser for samme prosjektet. 
Teknisk notat datert Grunnteknikk AS 27.09.2017 følger vedlagt saken. 
Miljøteknisk rapport og tiltaksplan datert 20.12.207 følger vedlagt saken.  
 
Områdestabilitet: 
I rapport datert Grunnteknikk AS 29.09.2017 går det fram at det er påvist finkornig materiale med 
sprøbruddsegenskap/kvikkleire på store deler av reguleringsområdet. På grunn av topografien er det ikke 
fare for utglidning i forhold til områdestabilitet mot nord, øst eller vest.  
I rapportens kapittel 5, sluttkommentar / kritiske forhold står følgende; 
 
«Det er påvist finkornig materiale med sprøbruddsegenskap/kvikkleire på store deler av reguleringsområdet. 
På grunn av topografien er det ikke fare for utglidning i forhold til områdestabilitet mot nord, øst eller vest. 
Søndre del er imidlertid en del av en faresone da dette ligger innenfor utløpsområde til faresone «Hallings 
gate» og at et potensielt initialras i bryggeområdet vil kunne forplante seg 50-60 m sydover. 
Lokalstabiliteten har stedvis for lav beregningsmessig sikkerhet. 
Vi er kjent med at det skal bygges nytt hotell, nye boliger samt tilbygg til museet og et nytt 
kulturhus. Grave- og fundamenteringsløsninger samt lokalstabilitet må vurderes enkeltvis for hvert bygg. 
Det vil sannsynlig bli nødvendig med tiltak i søndre del av havnebassenget/bryggeområde syd for å ivareta 
lokalstabiliteten inn mot gjestehavna. Dagens sikringskonstruksjon/spunt må kontrolleres.» 
 
Grunnforhold langs bryggefronten som er tenkt brukt som kjøreareal for renovasjonskjøretøy 
(bestemmelsesområde #2); Rapporten tar for seg lokalstabilitet langs bryggefronter under kapittel 4. 
Plankonsulent har hatt direkte kontakt med Grunnteknikk v/ Lars Erik Haug for å få avklart konklusjonen mht. 
mulighet for kjøring på dette området. Haug bekreftet at beregningene viste at kjøring på dette området var 
uproblematisk. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser § 5 b) stiller krav til at det skal foreligge geotekniske undersøkelser før 
det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet. 
Gjeldende reguleringsbestemmelser § 11.4 (for faresone ras- og skredfare H310) stiller bl.a. krav om at 
supplerende grunnundersøkelser og detaljprosjektering av stabilitetsforebyggende tiltak må utføres før 
søknad om rammetillatelse samt at prosjekteringen også skal omfatte en plan for geoteknisk oppfølging i 
byggefasen. Det er foreslått følgende tilføyelse til bestemmelsenes § 11.4; 
 
«Det skal foreligge geoteknisk vurdering av grave- og fundamenteringsløsninger for bygg innenfor felt BKB1 
ved rammesøknad.  
Alle grave- og fundamenteringsarbeider innenfor felt FKT må detaljprosjekteres av geoteknisk sakkyndig. 
Dokumentasjon skal foreligge senest ved igangsettingstillatelse.» 
 
Forurensede masser: 
Det er ikke gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse i område FKT hvor bygg B planlegges. 
I og med at det ble konstatert forurensning i grunnen rundt Redningsmuseet er det sannsynlig at det vil 
kunne bli gjort tilsvarende funn i område FKT. Krav om tiltaksplan for forurensede masser er allerede 
ivaretatt gjennom gjeldende reguleringsbestemmelser § 5 g);  
 
«Igangsettingstillatelse til tiltak kan ikke gis før tiltaksplanen for forurenset grunn er behandlet.» 

7.7 Støyforhold 

Støyforhold er utredet i forbindelse med utarbeidingen av gjeldende reguleringsplan. I foreliggende 
reguleringsendring legges bygg B (felt FKT) innenfor gul støysone avmerket som sone H220 på plankartet. 
Gjeldende reguleringsbestemmelser § 11.3 setter begrensninger for etablering av boligformål innenfor 
støysonen.  

7.8 Tilgjengelighet 

Bygg B: 
Bygg B er ikke detaljprosjektert, men krav om tilgjengelighet og universell utforming er hjemlet i teknisk 
forskrift og vil bli ivaretatt gjennom prosjekteringsfasen og dokumentert ved rammesøknad. 
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Uteområdene:  
Uteområdene er ikke detaljprosjektert. I beskrivelsen som følger illustrasjonsplanen til Gullik Gulliksen AS 
fremgår følgende:  
 
«..Det er full tilgjengelighet for alle brukergrupper innenfor det regulerte området. Det skal være enkelt og 
logisk å orientere seg og det legges opp til bruk av naturlige ledelinjer. Elementer som naturlig hører med 
langs gangveiene, integreres i den videre planleggingen på en slik måte at svaksynte kan følge dem i en 
sammenhengende rute. Elementene kan bestå av rekkverk, gjerder, kanter av ulike slag som 
murer/benker, kantstein, hus fasader (uten trappeutspring) og tydelige forskjeller i belegg og dekker. 
Der det skal benyttes grusdekke skal det være godt komprimert grus og det skal være sklisikre overflater 
på alle dekker. Det skal ikke brukes vegetasjon som er allergifremkallende..» 

7.9 Naturmangfold og verneinteresser 

De deler av gjeldende reguleringsplan som nå omreguleres til ny arealbruk eller hvor det skjer justeringer av 
reguleringsformålene, består i all hovedsak av allerede opparbeidede, harde flater. Trerekken langs 
bryggefronten innenfor park PA3 er regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan. Eiketreet som står inntil 
nordsiden av krysset Tollbugaten-Strandpromenaden reguleres nå også til «eksisterende tre som skal 
bevares». Plankonsulent kan derfor ikke se at det er påvist mulige negative effekter på naturmangfoldet som 
følge av omreguleringen og hensynet til Naturmangfoldloven ansees som ivaretatt. 

7.10 Forholdet til overordnede planer og kommunens mål for sentrum 

Det er fire dokumenter som har betydning for planlagt utvikling av sentrum mot sjøen og område HS3 – 
Gjestehavna; Byutviklingsanalyse Sjøfront Øst fra 2014, Mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i 
Horten sentrum fra 2015, Kommunedelplan for Horten sentrum inkludert planbeskrivelse og bestemmelser 
fra 2015 og Handlingsplan - kommunedelplan for Horten sentrum 2015-2027. 
 
Byutviklingsanalyse, Sjøfront Øst Horten, Rambøll 2014: 
Byutviklingsanalyse Sjøfront Øst ble utarbeidet i forbindelse med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, 
arealdel og kommunedelplan for Horten sentrum. Utredningen skal sees i et byutviklingsperspektiv, og peke 
på konsekvenser for sentrumsutviklingen i ulike scenarier. Dokumentet beskriver viktige målsettinger for 
Horten sentrum og avleder strategier som konkretiserer og bygger opp under formålene. 
Mer kontakt med sjøen er et uttalt mål. En utvikling / utvidelse av sentrum mot sjøen vil ligge innenfor 5-
minuttersbyen og kan med fordel inneholde sentrale byfunksjoner. 
I utredningen pekes det bl.a. på at målsetting om å bedre kontakten mellom bysentrum og sjøen vil medføre 
utvidelse av dagens sentrumsområde. 
  
Havneområdet må innlemmes i sentrum og dette krever at den totale aktiviteten må økes dersom man 
samtidig vil ha et levende sentrum. Strategi for å styrke sentrum ved sjøen vil være å etablere byfunksjoner 
langs sjøfronten. Fortetting og utvikling i gjestehavna vil kunne gi umiddelbare effekter sett i forhold til 
utvikling av sentrumsaksen ned mot sjøfronten og ny bygningsmasse vil gi rom for byutvikling som vil gi 
havneområdet flere «attraktive dragere» og trekke byens befolkning ned mot sjøen.  
Utredningen peker også på at fortetting sammen med nytt hotell i havna vil gi grunnlag for restaurantdrift, 
kulturbygg og andre byfasiliteter. Utredningen viser til at byrommet ved gjestehavna i dag er omtrent dobbelt 
så stort som torget oppe i byen. Dette forsterkes ved at byrommet mangler vegger.  
Området i og rundt gjestehavna har stort potensial, særlig på grunn av sin unike beliggenhet i sjøkanten med 
umiddelbar nærhet til Horten sentrum. Idyllen i gjestehavna kan forsterkes samtidig som områdets utnyttelse 
økes. En fortetting som lukker utflytende byrom og deler opp det store uterommet foran hermetikkfabrikken 
er nødvendig. 
 
Under utviklingspotensial er bl.a. følgende nevnt: 

 Fortetting innenfor 5-minuttersbyen med sjønær beliggenhet. 

 Egner seg for plassering av sentrale byfunksjoner som næring, handel og kultur. 

 Fortetting opprettholder og forbedrer ferdselslinjer for myke trafikanter. 

 Fortetting vil gi sluttede, hyggelige rom. 

 Sentrumsaksen styrkes. 
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Fra byutviklingsanalyse - sjøfront øst, Ranbøll 2014. Illustrasjonen viser tenkt fortetting i gjestehavna og 
gjestehavnas nærområde i nord. 
 
Mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i Horten sentrum fra 2015: 
Kommunedelplan for Horten sentrum bygger på Mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i Horten 
sentrum. Under hovedmål og strategier står oppført bl.a. at Horten skal ha et levende sentrum som knytter 
seg til sjøen og at dette skal oppnås ved å satse på bl.a. trinnvis utvikling av sjønære områder. 
Det vises til Rambølls byutviklingsanalyse Sjøfront Øst og muligheten for å utvikle gjestehavna med 
sidearealer. Under oppsummering av anbefalt strategi er det slått fast at utvikling av Indre havneby og 
gjestehavna skal prioriteres i kommende planperiode sammen med mindre sentrale sentrumsprosjekter 
derunder skoletomter. Plankartet for sentrum skal legge til rette for mulig utvikling av to mindre arealer på to 
sider av Gjestehavnområdet. Hensikten er å gjøre gjestehavnområdet lettere realiserbart. 
 
 
Kommunedelplan for Horten sentrum, planbeskrivelse, bestemmelser og ROS-analyse 05.08.2015: 
Mål og strategi for sentrumsplanen er bl.a. at sentrum skal knyttes til sjøen og trinnvis utvikling av sjønære 
områder. Under kapittel 2.10, «langsiktig utviklingsretning for Horten sentrum», pekes det på at tidligere 
utviklingsstrategi for sentrum har vært illustrert med en stor T: Storgata med Apotekergata ned til 
Strandpromenaden. Utviklingen har fulgt denne strategien og Apotekergata er i dag gågate og 
handelssentrum. Videre var utviklingsstrategien for sentrumsplanen 2007: bygge T- tenke H. Det 
kommuniserer at gjestehavna og utviklingen av sjøfronten på sikt kan trekkes sydover og / eller nordover. I 
neste planperiode, 2015- 2019 skal sjøfronten i øst vurderes med tanke på framtidig utvikling.  
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Følgende fremgår vedrørende gatestruktur og siktlinjer: Ved tiltak i sentrum er det en kvalitet å sikre byens 
gatenett med siktlinjer mot sjøen. Generelt bør en være varsom med å stenge eksisterende gatestrukturer. 
Historiske forbindelseslinjer og gater er en del av identiteten til byen.  
 

 
Illustrasjon av viktige siktlinjer fra sentrum i retning gjestehavna. 
 
Under kapittel 6.1.1, Gjestehavna (HS3, inkl. HS2 og HS4) pekes det på at gjestehavna i perioden 2007-
2015 ikke har fått startet opp den ønskede utviklingen som sentrumsplan fra 2007 la til grunn.  
Det refereres til at gjestehavna i sentrumsplanen er regulert til formålet «utviklingsområde» hvor det åpnes 
for en rekke formål. Det er ikke satt areal- og høydebegrensninger i bestemmelsene. Det åpnes for vurdering 
i sammenheng med eventuell ny reguleringsplan. I planbeskrivelsen vises det bl.a. til privat innspill av januar 
2015 som innebar utvidelse av Sjøsiden kjøpesenter inn i gjestehavna med bl.a. 3000 m2 forretning og  
1770 m2 bolig. Administrasjonen skriver at innspillet er interessant, ikke minst fordi det vil bringe utviklingen 
av Gjestehavnområdet videre og bidra til å aktivisere havneområdet.  
 
Handlingsplan for kommunedelplan for sentrum 2015-2027: 
Handlingsplanens kapittel 3.4 (handlingsprogram), omhandler gjestehavna inkludert Strandpromenaden 
under beskrivelsen «Folket og byen til vannet”». Det er satt opp tre hovedtiltak som er viktige for 
gjennomføring av sentrumsutviklingen;  
 
1. Koble byen til vannet gjennom ny bebyggelse og en aktiv kant som henvender seg mot sjøen. 
2. Kontinuerlige forbindelse til sentrum fra Strandpromenaden, lage fotgjengervennlige «slow zone» med 
byutforming. 
3. Aktivisere vannkanten med badeanlegg ved strandparken, et urbant sjøbad som destinasjon langs 
promenaden. 
 
Endringsforslagets forhold til overordnede planer og kommunens mål for sentrum, oppsummering: 
Etter vår vurdering vil forslaget til omregulering være i tråd med overordnede planer for utvikling av Horten 
sentrum, målsettingen om å styrke kontakten mellom bysentrum og sjøen og utvikling av gjestehavna med 
tilgrensende utviklingsområder. 
 
Omreguleringen tilrettelegger for å etablere bygg med byfunksjoner langs sjøfronten i gjestehavna og bidrar 
dermed til utviklingen av sentrumsaksen ned mot sjøen.  
Ny bygningsmasse vil gi rom for byutvikling som vil gi havneområdet flere «attraktive dragere» og trekke 
byens befolkning ned mot sjøen. 
Bygg B i området syd for Tollbugata, skaper «vegger» i et område som i dag oppfattes som et utflytende 
byrom.  
 
Bygg B har tatt hensyn til viktige, overordna siktlinjer og er plassert slik at siktlinjene fra Apotekergata 
opprettholdes samt at bygget splittes i to hovedvolumer med et hevet mellombygg. Dette gjør at bygget ikke 
vil oppleves som en barriere mot gjestehavna og gjør det mulig å ferdes «gjennom» bygget for myke 
trafikanter. Det er også tilrettelagt for fortau på begge sider av Tollbugata. 
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I kommunedelplan for sentrum ligger det aktuelle området for omregulering innenfor sentrumssonen 
«sone1» og utviklingsområde HS3 hvor utfyllende bestemmelser åpner for regulering til næringsbebyggelse, 
offentlig og privat tjenesteyting, friområde, torg, park, gjestehavn med tilhørende anlegg, restaurant, hotell og 
forretninger. Det er ikke satt areal- og høydebegrensninger i utfyllende bestemmer. Det er åpnet for 
vurdering av høydebegrensning i sammenheng med eventuelle nye reguleringsplaner. 

7.11 Konsekvenser av næringsetablering mht. handelstyngdepunktet i Horten sentrum 

Arealet som omfattes av omreguleringen ligger innenfor sentrumssonen «sone1» hvor det tillates handel, og 
innenfor utviklingsområde HS3 og HS4 i kommunedelplan for Horten sentrum. Innenfor utviklingsområdene 
kan det reguleres til næringsbebyggelse, boliger, offentlig og privat tjenesteyting, trafikkformål, friområde. 
I utfyllende bestemmelser til kommunedelplan er det satt krav om en handelsanalyse før det kan gis tillatelse 
til å etablere forretninger som samlet utgjør mer enn 1000 m2 BRA innenfor HS3 og HS4. 
 
Spørsmålet om krav til handelsanalyse er tatt opp med enhet for Plan og utbyggingstjenester (PUT). PUT 
har konkludert med at det ikke vil være nødvendig med handelsanalyse i forbindelse med denne 
omreguleringen. Dette er begrunnet med at det skal gjennomføres en handelsanalyse som ledd i 
områdereguleringen for Horten havn og gjestehavna vil være inkludert i denne handelsanalysen. 
PUT ønsker imidlertid at det i planbeskrivelsen redegjøres for forretningsetableringen i bygg B – 
Portalbygget på felt FKT og om dette vil «utfordre sentrumsformålet jfr. sentrumsplanens bestemmelse 
2.2.3». Plankonsulent har tolket dette dit hen at PUT ønsker vår vurdering av om forretningsetableringen i 
bygg B vil utfordre handelstyngdepunktet som ligger i sentrum. 
 
Foreliggende planforslag åpner for at det kan etableres inntil 1000 m2 BRA forretning innenfor område FKT 
hvor 1. etasje skal forbeholdes publikumsrettet virksomhet innenfor formålene forretning, bevertning og 
tjenesteyting. Utbygger opplyser at det er vanskelig å forutse hvor stor del av forretningspotensialet som vil 
bli utnyttet så tidlig i prosessen med leietaker. Det har foreløpig vært snakk om nisjebutikker med 
eksempelvis klær eller liknende artikler som et ledd i å understreke en åpen karakter på fasadene på 
byggets gateplan. En variasjon av forretningsvirksomhet og bevertning vil invitere til bruk og være en 
«attraktiv drager» til parkområdet og gjestehavna. 
 
Etter vår vurdering vil forretningsetablering på inntil 1000 m2 i bygg B isolert sett ikke utfordre 
handelstyngdepunktet i sentrum (les; Sjøsiden-, Vektergården-, og Torggården kjøpesenter, samt flere 
supplerende butikker omkring og i nærheten av torget). 
Om kommunedelplanens mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i Horten sentrum gjennomføres, 
innebærer det en utvidelse og utvikling av sentrumsområde mot sjøen og etablering av byfunksjoner langs 
en stor del av sjøfronten. I et slik perspektiv vil det være relevant med en handelsanalyse som kan belyse 
konsekvensene for handelen i sentrum og byens handelstyngdepunkt. Som nevnt over, vil det i forbindelse 
med områdereguleringen for Horten havn gjennomføres en slik handelsanalyse som også inkluderer 
gjestehavna. 
 

8 VURDERING AV KRAV OM KONSEKVENSANALYSE 
Det ble varslet igangsatt arbeid med omregulering i brev av 27.06.2017. I forkant av varselet ble planarbeidet 
vurdert etter forskrift om konsekvensutredning av 19.12.2014. (Vedrørende forskrift om konsekvensutredning 
av 01.07.2017 vises det til forskriftens § 13 «Overgangsbestemmelser».) 
 
Tiltaket ble vurdert etter forskriftens § 2; ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften”: 
§ 2 a) regionale planer med rammer for utbygging: Kommer ikke til anvendelse. 
§ 2 b) kommuneplanens arealdel: Kommer ikke til anvendelse. 
§ 2 c) kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål: Kommer ikke til anvendelse. 
§ 2 d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til 
utbyggingsformål: Kommer ikke til anvendelse da planområdet ikke overstiger 15 dekar. 
§ 2 e) områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og vedlegg II: Kommer ikke til 
anvendelse. 
§ 2 f) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I: 
 
Vedlegg I, 1): Kommer ikke til anvendelse da bruksarealet innenfor planområdet ikke overstiger 15 000 m2. 
Planforslaget åpner for totalt 5980 m2 BRA innenfor feltene FKT, NT og K. Dette innebærer en økning i 
forhold til gjeldende reguleringsplan på 4720 m2 BRA. 
Det vises for øvrig til vedlegg I - 24) «Utvidelser eller endringer» hvor det fremgår at tiltak nevnt i nr. 1 vil 
omfattes kun ved utvidelser med et bruksareal på mer enn 15 000 m².  
Vedlegg I  2) – 24):  Kommer ikke til anvendelse. 
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Tiltaket ble vurdert etter forskriftens § 3; «Planer som skal vurderes nærmere»: 
Følgende planer skal vurderes etter vedlegg III; 
§ 3 a) områdereguleringer som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn angitt i § 2 
bokstav d: Kommer ikke til anvendelse. 
§ 3 b) detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller 
områderegulering: Kommer ikke til anvendelse da planforslaget ikke er i strid med kommunedelplan for 
Horten sentrum.  
§ 3 c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II:  
 
Vedlegg II  1) – 13): Kommer ikke til anvendelse.  
Vi har vurdert at planen ikke vil komme i konflikt med temaer listet opp under vedlegg III - bokstav a) – q). 
Vi har vurdert om planen kan medføre risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom jfr. vedlegg III - 
bokstav k): 
 
Vedrørende ras og skred:  
Områdestabiliteten vurdert av Grunnteknikk AS i rapport av 29.09.2017. Det er konkludert med at 
områdestabiliteten er tilfredsstillende i nordre del av planområdet som inkluderer felt FKT og NT. 
Vedrørende grunnforhold langs bryggefronten som er tenkt brukt som kjøreareal for renovasjonskjøretøy 
(bestemmelsesområde #2); Rapporten tar for seg lokalstabilitet langs bryggefronter under kapittel 4. 
Plankonsulent har hatt direkte kontakt med Grunnteknikk v/ Lars Erik Haug for å få avklart konklusjonen mht. 
mulighet for kjøring på dette området. Haug bekreftet at beregningene viste at kjøring på dette området var 
uproblematisk.  
 
Av rapporten fra Grunnteknikk vedrørende områdestabilitet går det frem at grave- og 
fundamenteringsløsninger samt lokalstabilitet må vurderes enkeltvis for hvert bygg. Grunnteknikk AS har 
derfor utarbeidet teknisk notat for grave- og fundamenteringsarbeider i forbindelse med prosjektering av 
tilbygg for bygg A, Redningsmuseet (felt NT). Gjeldende reguleringsbestemmelser § 5 b) stiller krav til at det 
skal foreligge geotekniske undersøkelser før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet. 
 
Gjeldende reguleringsbestemmelser § 11.4 (for faresone ras- og skredfare H310) stiller bl.a. krav om at 
supplerende grunnundersøkelser og detaljprosjektering av stabilitetsforebyggende tiltak må utføres før 
søknad om rammetillatelse samt at prosjekteringen også skal omfatte en plan for geoteknisk oppfølging i 
byggefasen. Det er i tillegg foreslått følgende tilføyelse til bestemmelsenes § 11.4; 
 
«Det skal foreligge geoteknisk vurdering av grave- og fundamenteringsløsninger for bygg innenfor felt BKB1 
ved rammesøknad. Alle grave- og fundamenteringsarbeider innenfor felt FKT må detaljprosjekteres av 
geoteknisk sakkyndig. Dokumentasjon skal foreligge senest ved igangsettingstillatelse.» 
 
Vedrørende flom / springflo: 
Byggeområde FKT hvor bygg B planlegges oppført, ligger i et område med kotehøyde ca.+ 2,5 og på det 
nærmeste ca. 20 meter fra sjøen. Ny bebyggelse på felt FKT vil ikke bli liggende med gulvnivå lavere enn 
kote + 2,5. Reguleringsbestemmelsenes § 3.12 setter krav til at bebyggelse med gulvnivå lavere enn kote + 
2,5 må utformes med egnede sikringstiltak mot springflo og høy sjøgang. 
 
Under henvisning til overstående ble tiltaket vurdert til ikke å falle ikke inn under forskriftens § 2; ”Planer og 
tiltak som alltid skal behandles etter forskriften” eller § 3; ”Planer som skal vurderes nærmere”. 
Det ble derfor konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 

9 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres en 
ROS-analyse. Det er gjennomført ROS-analyse i forbindelse med utarbeiding av gjeldende reguleringsplan 
for Horten gjestehavn. Foreliggende planforslag innebærer omregulering av del av denne planen og vi har 
vurdert følgende tema som aktuelle for ROS-analyse i denne forbindelsen: 
 
Grunnforhold; jord-/leire- eller annet løsmasseskred: 
Områdestabilitet: 
Grunnteknikk AS har gjennomført grunnundersøkelser og vurdering av områdestabiliteten i området som nå 
skal omreguleres. Rapporten konkluderer med at områdestabiliteten er tilfredsstillende. 
 
Avbøtende tiltak: 
I reguleringsplanen er det aktuelle området som omreguleres omfattet av faresone ras og skredfare. 
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Reguleringsbestemmelsene § 11.4 stiller bl.a. krav om at supplerende grunnundersøkelser og 
detaljprosjektering av stabilitetsforebyggende tiltak må utføres før søknad om rammetillatelse, samt at 
prosjekteringen også skal omfatte en plan for geoteknisk oppfølging i byggefasen.  
Vi har foreslått følgende tilføyelse til bestemmelsenes § 11.4; 
 
«Det skal foreligge geoteknisk vurdering av grave- og fundamenteringsløsninger for bygg innenfor felt BKB1 
ved rammesøknad.  
Alle grave- og fundamenteringsarbeider innenfor felt FKT må detaljprosjekteres av geoteknisk sakkyndig. 
Dokumentasjon skal foreligge senest ved igangsettingstillatelse.» 
 
Grunnforhold; forurenset grunn: 
Det er ikke gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse i område FKT hvor bygg B planlegges. 
I og med at det ble konstatert forurensning i grunnen rundt Redningsmuseet, felt NT - er det sannsynlig at 
det vil kunne bli gjort tilsvarende funn i område FKT.  
 
Avbøtende tiltak: 
Krav om tiltaksplan for forurensede masser er allerede ivaretatt gjennom gjeldende reguleringsbestemmelser 
§ 5 g) som setter krav til at det ikke kan gis tillatelse til tiltak før tiltaksplanen for forurenset grunn er 
behandlet. 
 
Flom / springflo: 
Byggeområde FKT ligger i et område med kotehøyde ca. + 2,5 og på det nærmeste ca. 20 meter fra sjøen.   
 
Avbøtende tiltak: 
Ny bebyggelse på felt FKT vil ikke bli liggende med gulvnivå lavere enn kote + 2,5. 
Reguleringsbestemmelsenes § 3.12 setter krav til at bebyggelse med gulvnivå lavere enn kote + 2,5 må 
utformes med egnede sikringstiltak mot springflo og høy sjøgang. 
 
Fare for at stråling (både kjemisk og elektromagnetisk): 
Kjemisk: Ikke relevant å utrede. Elektromagnetisk: Det er ikke høyspent luftstrekk over området. Det er ikke 
lagt opp nye trafostasjoner på området. Allerede regulert trafostasjon innenfor trafikkareal KV3 i søndre del 
av området flyttes ca. 10 meter vestover og blir liggende i ca. 20 meter avstand fra både byggeområde H/F1 
og H/F2. 
 
Avbøtende tiltak: Det er ikke behov for avbøtende tiltak. 
  
Trafikksikkerhet; økt ulykkesfrekvens, overbelastning vegnett: 
Asplan Viak har gjennomført en trafikkvurdering. Trafikkvurderingen tar for seg trafikksikkerhetsvurdering, 
vurdering av beliggenhet for nytt kryss mot Strandpromenaden, utforming av Tollbugata m/fortau og 
vurdering av gjennomkjøring for varelevering/renovasjon mellom Tollbugata og Rustadbrygga.  
 
Utforming av ny avkjøring fra Strandpromenaden er i tråd med anbefalingene i rapporten. 
Tiltak for myke trafikanter er i tråd med anbefalingene i rapporten med bl.a tosidig fortausløsning langs 
Tollbugata. 
 
Servicetrafikk og kjøring med renovasjonskjøretøy gjennom park PA2 og PA3: Aktivitetene generer lite 
trafikk, slik at trafikksikre løsninger kan finnes også over områder med stor andel av myke trafikanter. En bør 
imidlertid unngå rygging. Det anbefales en enveiskjøring for dette fra nord til sør gjennom planområdet. Den 
beste traseen for dette er nær på kaikanten for ikke å komme i konflikt med avsatte lekeområder.  
Utkjøring gjøres mot Rustadbrygga. Innkjøring skjer fra Tollbugata.  
Anbefalingene er hensyntatt gjennom planforslaget. 
 
Trafikkøkning og trafikkavvikling i avkjøringen fra Strandpromenaden: Dagens parkeringsplasser for biler og 
bobiler rundt Redningsmuseet vil forsvinne. Trafikk til/fra disse vil derfor bli borte fra Tollbugata. Ny bruk på 
Norsk Ståls område og eventuell påkobling mot Tollbugata vil derimot kunne gi nyskapt trafikk. Det pågår en 
planprosess for områderegulering av Horten Havn, som også inkluderer området ved og nord for Norsk stål, 
men fremtidige adkomster er ikke avklart. Det er allikevel sannsynlig at trafikk til deler av området vil 
tilknyttes arm fra eksisterende rundkjøring ved Lystlunden som i dag. I tillegg kan det senere bli mulig å 
etablere en ny rundkjøring ved Skippergata som vil kunne erstatte dagens Tollbugate. Det legges derfor til 
grunn at Tollbugata kun skal håndtere trafikk fra byggeområdene innenfor planens avgrensning, og det er 
dermed sannsynlig at trafikkmengden i Tollbugata vil bli tilsvarende eller mindre enn i dag. 
 
Avbøtende tiltak: Det er ikke behov for ytterligere avbøtende tiltak. 
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10 UTTALELSER TIL VARSEL OM IGANGSATT REGULERING 
 
Uttalelser til varsel om igangsatt planarbeid: 
Planarbeidet ble varslet i brev av 27.06.2017 med frist for uttalelser satt til 1. september 2017. 
Det kom inn til sammen 7 merknader til varsel om planarbeid. Merknadene er kort oppsummert og 
kommentert under. 
Det ble avholdt åpent orienteringsmøte om planarbeidet 17. august 2017. Skriftlige innspill etter 
orienteringsmøte er også oppsummert og kommentert under. 
 
1. Skagerak Nett AS datert 10.07.2017 
Skagerak Nett AS melder ønsker å være med i planarbeidet for å sikre at alle nettselskapets 
foreleggingspliktige elanlegg innenfor planområdet blir vist i planen (11 kV høyspenningskabel og 
nettstasjon). 
 
Dersom planforslaget medfører at elanlegg må flyttes, ønsker Skagerak Nett så raskt som mulig å kunne 
vurdere hvilke konsekvenser og kostnader dette medfører. 
Ut fra hva som ønskes av nye virksomheter innenfor planområdet, vil Skagerak vurdere forventet 
strømforbruk til området, og så langt som mulig avklare behovet for nye elanlegg. Dersom nye elanlegg kan 
planlegges på dette stadiet skal de foreleggingspliktige innlemmes i planene. 
  
Skagerak Nett ønsker å få avklart om det er tilstrekkelig kapasitet i overføringsnettet frem til planområdet. 
Dersom dette ikke er tilfelle, kan det bli behov for en mer omfattende planleggingsprosess fra deres side.     
Dersom det er aktuelt med alternativ energiforsyning til området, f.eks. fjernbåren varme, ønsker Skagerak 
Nett at dette avklares så tidlig som mulig da dette påvirker behovet for elektrisk overføring. 
Skagerak Nett ønsker så tidlig som mulig å se på mulighetene for samarbeid med øvrig infrastruktur. 
 
Vår kommentar: 
Havnevesenet har hatt kontakt med Skagerak Nett vedrørende kapasitet på eksisterende nettstasjoner i 
området og det konkludert med at det settes inn ny trafo i eksisterende celle i Tollbugata 1. Dette vil gi 
tilstrekkelig kapasitet. 
 
Det ble avholdt møte med kommunalteknisk planenhet Horten kommune, Cowi, Skagerak Varme, 
Havnevesenet og CM Entreprenør den 16. januar 2018 hvor bl.a. VA-nett og fjernvarmenett i bakken samt 
krav til kommunalteknisk plan ble gjennomgått. 
 
2. Sjøsiden Boligsameie v/Trude Solgård datert 18.08.2017: 
Sjøsiden Boligsameie ønsker velkommen initiativene for utvikling av Horten gjestehavn, og ser frem til de 
spennende aktivitetene dette kan åpne for, men er sterkt bekymret over høyden på de planlagte bygningene 
i nordvestre hjørne av planområdet. De planlagte byggene er vesentlig høyere enn det tidligere presenterte 
konseptet, og gir et helt annet massivt inntrykk, både fra sjøen og fra bysiden. På Sjøsiden er det på det 
nordøstre hjørnet et fellesareal som tilbyr sjøutsikt til de beboere som ikke har leiligheter vendt mot 
gjestehavna. Fellesarealet ligger på kote C + 14,9 m. Utenfor dette arealet ligger det høyeste punktet på de 
planlagte byggene, på C + 22,7 m (høyere enn takhøyde på Sjøsiden, som er på C + 21,5 m). Det vil gi en 
massiv vegg med største høyde på nær 8 m, som vil blokkere vesentlige deler av åpenheten rundt og 
utsikten fra fellesarealet. Veggen, sammen med veggen i nabobygget vil riktignok skrå noe nedover i sydlig 
retning, men de vil likevel være ytterst massive og ødeleggende for nytten av fellesarealet for beboerne. 
 
I tillegg vil veggene på de planlagte byggene stenge i varierende grad for leilighetene vendt mot 
gjestehavna. Dette vil forringe leilighetenes kvaliteter for beboerne, og skape et innestengt preg. 
Sjøsiden Boligsameie vil på det sterkeste henstille om at byggene utformes mindre massive sett fra bysiden, 
så det ikke blir et par "kjempeklosser" som preger gjestehavna. 
 
Vår kommentar: 
Vedrørende byggehøyder: Bebyggelsen er illustrert med byggehøyde opp til kote 22,7 på den høyeste delen 
inn mot krysset Tollbugata – Strandpromenaden, men skråner ned til kote 16,2 og 14,2 på fasadene som 
ligger henholdsvis lengst syd langs Strandpromenaden og lengst øst langs Tollbugata. 
Det vises for øvrig til Snøhettas redegjørelse for bygg B - Portalbygget under kapittel 6.3. 
 
3. Oda V. Hansen innregistrert 25.08.2017: 
Avsender bor i Strandpromenaden 15 og viser til at de på tross av høyden på Norsk Stål sitt bygg har hatt 
rimelig gode lysforhold og morgensol. Avsender skriver at det planlagte bygg B vil stenge byen fra havna.  
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Bygg B vil medføre at beboerne i nr. 15 mister utsikten til havna og fergene samt at de som bor på 
nordvestsiden av Strandpromenaden blir visuelt utestengt fra gjestehavna og fjorden. 
Avsender viser til det bygget som lå inne på den fysiske modellen av havneområdet i det området som Norsk 
Stål har stått og peker på at dette bygget vil stenge all utsikt og morgensol for nr. 15 om det bygges med 6 
etasjer. Avsender ønsker at bygg på dette området blir avtrappet bakover i høyden fra 3 etasjer som vil 
medføre mye mer lys og sol ned i gaten og at den innestengte følelsen blir minimert. 
Avsender skriver at bygg B bør bestå av to deler med åpning på midten hvor hovedåren fra torget kan gå 
mot fjorden og mener den påtenkte portalen stenger alt inne. Med tanke på naboer bør bygget være så lav 
som mulig og plasseres så langt bort som mulig. Eventuelt at byggets fasade blir avtrappet bakover i høyden 
så høyden ikke blir så markert fra naboenes hus. 
  
Avsender vil at utbygger / Horten kommune tar ansvar for og hindrer /beviser eventuelle ødeleggelser på 
struktur og grunnmur på nabohusene da anleggsarbeidet antas å lage rystelser i grunnen. Før oppstart av 
anleggsarbeidene bør det gjennomføres en befaring samt tas bilder av husene. Avsender ønsker at 
inngangen til Redningsmuseets restaurant/utested legges mot havneområdet pga. risiko for kø og støy ved 
inngangen. 
 
Vår kommentar: 
Vedrørende byggehøyder og utforming viser vi til vår kommentar til merknad nr. 2. 
Vedrørende solforhold: Det planlagte bygg B vil bli liggende sydvest for nr. 15 og vil derfor i liten grad påvirke 
solforholdene på formiddag, men vil innebære noe reduserte solforhold på ettermiddagen i vinterhalvåret.  
Det vises for øvrig til vedlagte illustrasjoner av sol/ skyggeforholdene. 
 
Vedrørende planer for utbygging på området hvor bygningene til Norsk Stål har stått: Området er en del av 
delområde HS4 i kommunedelplan for Horten sentrum og er uregulert. Arealet omfattes ikke av dette 
reguleringsplanforslaget. Arbeidet med områdereguleringsplan for Horten Havn vil bl.a. omfatte arealene 
innenfor område HS4 og vurdere arealbruk og utnyttelsesgrad, herunder byggehøyder. De 
bygningsvolumene som på modellen har vært plassert på tomta til Norsk Stål, har kun blitt brukt som 
tilfeldige illustrasjonsvolumer. 
 
Vedrørende registrering av eksisterende bebyggelse før anleggsarbeidene starter opp: 
Gjeldende reguleringsbestemmelser § 11.4 (for faresone ras- og skredfare H310) stiller bl.a. krav om at 
supplerende grunnundersøkelser og detaljprosjektering av stabilitetsforebyggende tiltak må utføres før 
søknad om rammetillatelse samt at prosjekteringen også skal omfatte en plan for geoteknisk oppfølging i 
byggefasen. 
  
Vedrørende plassering av inngang til Redningsmuseets restaurant/utested: Publikumsinnganger blir 
liggende på fasaden mot nordøst. Bygg B vil etter utbygging skjerme for eventuell støy fra disse områdene. 
 
4. Beboere i Sjøsiden Boligsameie v/ Monica Andersen datert 27.08.2017: 
Avsenderne er meget sterkt bekymret over høyden på bygg B. Bygget er vesentlig høyere enn det tidligere 
presenterte konseptet, og gir et helt annet dominerende inntrykk og preg, både fra sjøen og fra bysiden.  
Bygget vil skape en barriere mellom byen og Horten gjestehavn, virke voldsomt dominerende og slett ikke 
bidra til å åpne mellom by og havn. Byggene vil virke direkte malplassert i omgivelsene. 
 
Avsenderne viser til at 10 leiligheter vender mot øst og har kun utsikt i den retningen. Planlagt bygg vil 
stenge helt for utsikten for noen av leilighetene, og betydelige deler av utsikten for de øvrige. Dette gjelder 
for leilighetene både i 3. og. 4. etasje. Høyeste punkt på planlagt bygg ligger på kote 22,7 m. som er høyere 
enn takhøyden på Sjøsiden som er på kote 21,5 m. Leilighetene i 3. etasje ligger på kote 14,9 m.  
Det planlagte bygget skråner ned mot kote 16,2 m i sydvestre hjørne, som er omtrent i øyenhøyde sett fra 3. 
etasje. Dette betyr at selv ikke horisonten vil være synlig for en god del av leilighetene i 3. etasje. For 4. 
etasje vil også de planlagte byggene stenge mot havna, og for de nordligste leilighetene vil horisonten bli 
skjult. Sett i nordøstlig retning vil byggene fullstendig dominere utsikten. Det planlagte bygget vil sterkt 
forringe bokvalitet for mange av beboerne. Byggene vil skape et innestengt preg. 
  
Sameiets felles utsiktsplass bli sterk berørt. Utsikten mot sjøen vil forsvinne der bygget er planlagt.  
Avsenderne har lagt ved illustrasjoner til uttalelsen som viser planlagt bygg sett fra ulike leiligheter. 
Avsenderne er positive til utvikling av Horten gjestehavn men mener at den planlagte utbyggingen sett i 
sammenheng med det planlagte hotellet ved fergeanløpet vil være en stor utfordring mht. kommunens 
målsetting om å åpne byen mot sjøen. Avsenderne henstiller om at bygget utformes mindre dominerende 
sett fra bysiden, så det ikke blir et par "kjempeklosser" som preger gjestehavna. Bygget bør ikke være 
høyere enn dagens bygg, eksemplifisert ved Redningsmuseet og Havnekontoret. 
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Vår kommentar: 
Vedrørende byggehøyder og utforming viser vi til vår kommentar til merknad nr. 2. 
 
5. Fylkesmannen i Vestfold datert 28.08.2017: 
Støy: Planområdet er utsatt for støy fra Strandpromenaden og fra havnedriften. «Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442» skal legges til grunn i planarbeidet. Aktuelle avbøtende 
tiltak må inntegnes på plankartet og nedfelles i planbestemmelsene.  
Barn og unge: Planområdet omfatter et større areal som er avsatt til kvartalslekeplass i gjeldende 
reguleringsplan. I følge kommunedelplan for sentrum, temakart 5, skal lekeplassen i gjestehavna betjene 
boligområdene innenfor en radius på 250 m. Av hensyn til barn og unge bosatt utenfor planområdet for 
Gjestehavna, er det viktig at kvartalslekeplassen ikke forringes, verken i størrelse eller kvalitet. 
 
Grunnforhold: I løsmassekart fra NGU består grunnen av «fyllmasse». Det innebærer at grunnforholdene er 
usikre. Geologisk vurdering av området bør gjøres så tidlig i prosjektet som mulig, slik at man blir kjent med 
eventuelle sikringsbehov, og tar hensyn til dette i forbindelse med utarbeidelse av planen.  
Området kan inneholde forurensning i grunnen. Fylkesmannen viser til forurensningsforskriftens kapittel 2 - 
«Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider», som kommer til anvendelse ved 
terrenginngrep der det er mistanke om forurenset grunn. Kommunen er ansvarlig etter kapittel 2, og 
tiltakshaver har etter § 2-4 en utredningsplikt for tiltaket. Påvises grunnforurensning, må nødvendige tiltak 
settes i verk, jf ulike paragrafer i Kapittel 2. Forurenset grunn tas inn som tema i ROS- analysen. 
 
Klima: Av hensyn til klimaendringene og forventede økte nedbørsmengder i årene fremover, bør det 
utarbeides særlige løsninger for håndtering av overvann med sikte på å dempe belastningen på kommunens 
overvanns-/ avløpssystem. Når det gjelder hensynet til havnivåstigning og stormflo viser fylkesmannen til 
veilederen fra DSB om «Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging». 
Planvarslet tar ikke opp spørsmål om energikilder og energibærer i den nye bebyggelsen. Kommunen bør 
vurdere å kreve en plan for energitekniske løsninger for området basert på mulighetene for fornybare 
energikilder. 
 
Vår kommentar: 
Vedrørende støy: Gjeldende reguleringsbestemmelser som omhandler støykrav blir ikke endret i forbindelse 
med dette planarbeidet. 
 
Vedrørende barn og unge / kvartalslekeplassen: Avgrensningen av L2 er tilpasset landskapsplanen bl.a. ved 
at ved at området er utvidet noe mot nordøst og ved at trerekka og promenaden langs gjestehavna blir 
liggende innenfor areal regulert til park PA2 og PA3. L2 er ikke blitt redusert i størrelse som følge av 
justeringene og gjeldende reguleringsformål vil bli opprettholdt. Bestemmelsene vil bli foreslått endret med 
hensyn til kvartalslekeplassens innhold og aktiviteter i tråd med forslag til illustrasjonsplan. 
 
Vedrørende grunnforhold: Det er gjennomført grunnundersøkelser mht. områdestabiliteten i området samt 
utarbeidet notat som omhandler grave- og fundamenteringsarbeider for bygg A. Det er også gjennomført 
miljøteknisk undersøkelse og utarbeidet tiltaksplan for bygg A. Rapportene følger vedlagt denne saken.  
Det er ikke gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse i område BKB1 (felt FKT) hvor bygg B planlegges. 
I og med at det ble konstatert forurensning i grunnen rundt Redningsmuseet, felt BKB2 (felt NT) - er det 
sannsynlig at det vil kunne bli gjort tilsvarende funn i område BKB1 (felt FKT). Krav om tiltaksplan for 
forurensede masser er allerede ivaretatt gjennom gjeldende reguleringsbestemmelser § 5 g) som setter krav 
til at det ikke kan gis tillatelse til tiltak før tiltaksplanen for forurenset grunn er behandlet. 
 
Vedrørende klima og overvannshåndtering: 
Asplan Viak har gjennomført en vurdering av vann, avløp og overvann. I rapporten konkluderes det med at  
Overvann må kunne ledes trygt til sjø, også når det ikke er kapasitet i overvannsledningene. 
Ved ekstrem nedbør som overstiger dimensjoneringskriteriene for overvannsnettet må det forventes vann på 
terrengoverflate. Uteområdene må derfor utformes slik at de kan fungere som flomveier fra området ovenfor 
og ut i sjøen. Asplan Viak peker på at fordrøyning og infiltrasjon av overvann er ikke en aktuell 
problemstilling siden det vil være enklere å lede vannet direkte til sjøen. I gjeldende 
reguleringsbestemmelser § 3.9 er det slått fast at overvann og takvann skal ha direkte avrenning til sjøen 
dersom ikke annet avtales med Horten kommune. 
 
Vedrørende plan for energitekniske løsninger for området basert på mulighetene for fornybare energikilder: 
Bygg A vil koblet til fjernvarmenettet som går gjennom området. 
Foreløpige planer for bygg B innebærer at også dette byggets hovedenergiforbruk blir basert på fjernvarme. 
I tillegg er bygget utformet med tanke på at det kan anlegges solceller på takflatene. 
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6. Statens vegvesen datert 01.09.2017: 
Vegvesenet viser til at det nylig er etablert gang-/ sykkelveianlegg langs Fv 310 med avslutning mot 
Tollbugata. Denne ivaretar gangforbindelsen fra Apotekergaten og inn i havneområdet. Dette må videreføres 
i planarbeidet slik at planen også legger til rette for gangforbindelser gjennom om området. 
Det er uavklarte planer for naboområdet nord for planområdet og Fv 310 er den eneste avlastningsveien for 
ferjetrafikken i de perioder hvor Hortenstunellen må stenges. Det kan derfor ikke påregnes flere adkomster til 
Fv 310 enn Tollbugata. Den må derfor utformes for en større trafikkmengde enn hva som er tenkt inn i 
planområdet. 
 
Vår kommentar: 
Planforslaget innebærer at Tollbugata omlegges. Gateløpet forskyves noe nordover og avkjøringen fra 
Strandpromenaden oppstrammes. Løsningen er fremlagt for vegvesenet og akseptert.  
Sykkelfelt, grøntrabatt og fortau langs Strandpromenaden ble ikke bygd i henhold til gjeldende regulering. 
Anlegget reguleres nå "som bygd" syd for Tollbugata og etter samme prinsipp nord for Tollbugata. 
Løsningen er avklart med Statens vegvesen.  
 
7. Vestfold fylkeskommune planseksjonen datert 04.09.2017  
Planområdet er i kommunedelplan for Horten sentrum avsatt til kombinert formål utviklingsområde.  
Planområdet er således i hovedtrekk i tråd med overordnet planverk. 
Planvarselet lister opp aktuelle problemstillinger/temaer som vil bli utredet i forbindelse med planarbeidet. 
Fylkeskommunen har ingen merknader til utredningstemaene, men anbefaler at det rettes et ekstra fokus på 
hvordan tiltaket vil påvirke og bygge opp under kommunens mål for sentrum. 
 
Fylkeskommunen forutsetter at det videre planarbeidet sørger for å ivareta de vesentlige regionale og 
nasjonale hensynene fylkeskommunen er satt til å ivareta, samt innarbeider de føringer og krav som ligger 
i kommunens overordnede planer. Dette gjelder blant annet kommunedelplan for Horten sentrum innenfor § 
1.4 rekkefølgekrav, §1.5 byggegrenser og funksjonskrav, og §2.2 utviklingsområder. 
 
Automatisk fredete kulturminner: Fylkeskommunen er ikke kjent med at planen kommer i konflikt med 
kulturminner eller kulturmiljøer og finner ikke behov for ytterligere undersøkelser. Dersom det i forbindelse 
med realisering av planen allikevel skulle dukke opp spor fra middelalderen eller eldre, plikter 
ansvarshavende å kontakte kulturminneforvaltningen i Vestfold fylkeskommune umiddelbart, jf stanse- og 
meldeplikten i Lov om kulturminner. Stanse- og meldeplikten må innarbeides i planens generelle 
bestemmelser. 
 
Nyere tids kulturminner (etter 1536): Innenfor planområdet ligger Redningsmuseet. Bygningen har høy 
verneverdi, og er regulert med hensynssone for bevaring i gjeldende reguleringsplan. Det er nylig gitt 
rammetillatelse til restaurering, om- og tilbygging av Redningsmuseet. Hensynssonen med bestemmelser for 
bevaring av Redningsmuseet må videreføres i planarbeidet. Ordlyden i bestemmelsene bør justeres slik at 
den samsvarer bedre med nå forventet utvikling av området. Plassering og utforming av ny bebyggelse inntil 
Redningsmuseet bør tilpasses dette. I det legger Fylkeskommunen at det bør ivaretas tilstrekkelig avstand 
mellom bevaringsverdig og ny bebyggelse, samt at volum, farge- og materialbruk er godt tilpasset den 
bevaringsverdige bygningen. Fylkeskommunen minner også om viktigheten av å opprettholde siktlinjer fra 
gateløpene vest for Strandpromenaden gjennom planområdet (se Byutviklingsanalyse Sjøfront øst, s.22). 
Fylkeskommunen anbefaler kommunen å vurdere om planarbeidet kan være aktuelt å legge fram for drøfting 
i Regionalt planforum før offentlig ettersyn. 
 
Vår kommentar: 
Vedrørende hvordan tiltaket vil påvirke og bygge opp under kommunens mål for sentrum samt føringer  
og krav som ligger i kommunens overordnede planer viser vi til planbeskrivelsen kap. 7.10. 
 
Vedrørende stanse- og meldeplikten: Krav om stanse- og meldeplikt er innarbeidet i bestemmelsene. 
 
Vedrørende nyere tids kulturminner – Redningsmuseet: Hensynssonen med bestemmelser for bevaring av 
Redningsmuseet opprettholdes i bestemmelsene og ordlyden er justert slik at den samsvarer med planlagt 
bruk av området. 
 
Vedrørende plassering og utforming av ny bebyggelse inntil Redningsmuseet:  
Siktlinjer fra gateløpene vest for Strandpromenaden gjennom planområdet er ivaretatt ved plasseringen av 
bygg B. Det vises for øvrig til Snøhettas redegjørelse for bygg B - portalbygget under kapittel 6.3. 
 


