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Bærekraftig byplanlegging

• Horten kommune skal i alle store 
byutviklingsprosjekter som Indre 
Havneby, havneområdet og 
Skoppum vest legge vekt på 
bærekraftig byplanlegging 
gjennom klimasmarte, 
ressursoptimale og miljøvennlige 
løsninger slik at Horten fremstår 
som en fremtidsrettet klima- og 
miljøkommune. 



Planmateriale



Planbeskrivelse Plankart Planbestemmelser

Områderegulering

Detaljregulering

Byggesak

Kvalitetsprogram
Utforming, estetikk, kvalitet, miljø

Miljøprogram
Transport, energibruk, utslipp, materialvalg, 

overvann, massehåndtering

Miljøoppfølgingsplan

Sentrumsplanen Mulighetsstudien



blågrønn og tilgjengelig fjordby
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Reisetorget - kollektivknutepunkt
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Gange Sykkel Kollektiv Bil



Havneslengen



Havneslengen



Sjøfronten



Grønne kiler og torg



Bebyggelse
Variasjon og trygge nabolag

Bo01 Malmø Sluseholmen København



Tetthet og høyder
• Gjennomsnittshøyde tilsvarer krav i sentrumsplanen på 4 etasjer, men varierer fra 3 -6 

etasjer for å sikre variasjon i et stort utviklingsområde.
• Siktakser fra byen i øst ivaretatt gjennom parkdrag/grønne kiler







Gjennomføring – robust plan for 
langsiktig utvikling

Hovedgrep landes nå, fleksibilitet i detaljer tas i detaljreguleringer over tid.



Bærekraftig byplanlegging
• Sentrumsnær fortetting som bidrar redusert 

reisebehov med bil, og økt bruk av sentrum

• Redusert parkeringsdekning for bil, og økt 
parkeringsdekning for sykkel

• Gode forbindelser for gående og syklende i og 
gjennom området

• Fjernvarmebasert sjøvarme-/kjøling, kan 
koples med f.eks solceller for produksjon av 
elektrisitet

• Kvalitetsprogram som stiller krav til god kvalitet 
i utforming av uterom og bebyggelse

• Bestemmelsene som stiller krav til 
miljøprogram og miljøoppfølgingsplan, hvor 
viktige tema blir innovasjon, materialbruk, 
innemiljø mv

• Mest mulig energieffektive bygg 

• Opprydding av forurensede masser 

• Tilrettelagt for endret reisemiddelbruk og 
bearbeidet transportsystem, dvs. bedre vilkår for 
gange og sykkel. 

• Klimatilpasning for stormflo og flom

• Effekt av en større andel leiligheter, med mindre 
energitap. 



Miljø
• Åpen overvannshåndtering 

• Grønne tak

• Grønt parkeringshus

• Naturmangfold

• Eng / skrotemark

• Fugleliv

• Gresshumle

• Tilrettelegging for El-biler

Kan innarbeides i avtaler om salg av areal: 

• Energieffektive bygg

• Oppvarming – ved å bygge med minst 
passivhusstandard

• Bruk av klimavennlige bygningsmaterialer 

• Fossilfrie byggeplasser

Utenfor plan: 
• Elektrifisering av fergene
• Utskifting av fergelem som gir mindre støy
• Forbedring av kollektivtilbud
• Utvikling av gang- og sykkelveinett
• Parkeringsstrategi for Horten sentrum (bil og sykkel)
• Mikromobilitet: nye løsninger med f.eks bilpool-

ordninger, bysykler, bysparkesykler, appløsninger


