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Hva er egentlig Shared space?

.

Norsk: sambruksareal

En type byrom hvor:

• Torg og gater deles mellom ulike 

trafikantgrupper

• Ingen eller begrenset oppmerking 

eller separering

• Trafikanter samhandler for 

ferdsel



Hva er formålet med Shared space?

.

• Forbedre samspill mellom ulike 

brukergrupper

• Forbedre og forskjønne byrom og 

bymiljø

• Gjøre gater og byrom mer 

attraktive for ferdsel og opphold

• Bedre fremkommelighet for myke 

trafikanter



Shared space i Norge
.

Christiania torv. Foto: M. Sørensen Bekkestua. Foto: Google Maps

Asker sentrum. Foto: Google Maps Kristiansand. Foto: Google Maps



Bakgrunn for prosjektet 

.

Prosjektet følger:

• Kommunedelplan 2015-2027 

• Kommunedelplan for Horten sentrum (Sentrumsplanen, Gehl Architects)

• Tidligere Shared space-etableringer i Horten sentrum (brosteinfelt)

• Midler søkt og innvilget (5 000 000 kr) fra fylkeskommunen sent i 2018

• VTFK er byggherre, prosjekteier og ansvarlig for investering, drift og 

vedlikehold  HK engasjert til prosjektgjennomføring



Mål

.

Hva ønsker vi å oppnå?

• Økt byliv og folkeaktivitet sørover 

Storgata

• Gode byrom for transport og 

opphold for myke trafikanter

• Økt aktivitet for mindre 

sentrumsnær næring
Konsepter fra Gehl Architects i sentrumsplanen.



Begrensninger

.

• Storgata omkjøringsvei for rv.19 – setter krav til

- Vegbane og fremkommelighet

- Beredskap

• Tungtrafikk setter krav til kjørebane

• Høy ÅDT setter føringer for anlegget generelt

• Ikke tilstrekkelig bevilgning til å dekke hele 

gatestrekket

 Bruk av Shared space-prinsipper i fire ulike 

områder av gatestrekket
Hortenstunnelen. En gang iblant er denne 

stengt, og Storgata er da omkjøringsvei.



Shared space i Storgata

Byggeplaner



Oversiktstegning - gjeldende

Shared space i Storgata













Møbler og beplantning



Hva skjer videre?

.

Tentativt:

• Evaluering og innstilling av entreprenør oktober-november 2020

• Informasjon til naboer og 3. part før oppstart. Opprinnelig 

planlagt infomøte, men må ta hensyn til smittevern pt.

• Planlagt byggestart desember 2020

• Planlagt ferdigstillelse ila vår 2021

• Overlevering til fylkeskommunen ved ferdigstilt anlegg



Praktisk gjennomføring

.

Entreprenør Arne Olav Lund AS legger opp til best mulig praktisk 

gjennomføring

• Vurderes i samråd med entreprenør, men det kan antas:

• Bruk av lysregulering for trafikkstyring

• Potensielle forsinkelser for buss grunnet lysregulering

• Storgata kan være stengt i korte perioder

• (Stort sett) tredelt utførelse for de tre ulike 

anleggsområdene

• Mer spesifikk informasjon kommer når skiltplan er 

godkjent og entreprenør fremlegger spesifiserte ukeplaner



Alltid mest oppdatert informasjon på

www.horten.kommune.no/shared-space

http://www.horten.kommune.no/shared-space

