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1. Innledning
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en områdereguleringsplan for Åsgårdstrand. Formålet med 
områdereguleringsplanen i Åsgårdstrand er å styrke bevaringen av det gamle Åsgårdstrand, og å vurdere 
hvilke muligheter stedet har for videre vekst og utvikling som bysenter og sted.

Planprogrammet forklares i plan- og bygningsloven (pbl.) gjennom § 4-1. Planprogram:
“For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som 
grunnlag for planarbeidet. (…)
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer 
som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av 
planmyndigheten.
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at 
planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen 
til forslaget til planprogram. (…)”

1.1 Krav om konsekvensutredning
Områdereguleringsplanen vil være et styringsverktøy som sikrer forutsigbarhet og definerer en tydelig 
retning for kulturminneverdiene i området, samtidig som den vil legge noen føringer og premisser for 
den videre utviklingen av stedet. I pbl. § 12–2 Områderegulering er områderegulering omtalt på følgende 
vis: 
“Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller 
kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.
(...)
For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder §§ 4-1 og 4-2 
andre ledd.”

Ny områdereguleringsplan forventes å legge føringer for vern og utvikling av Åsgårdstrand bysentrum. 
Tiltaket skal derfor konsekvensutredes i henhold til pbl. § 4-2 andre ledd. Planbeskrivelse og 
konsekvensutredning:
“For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og 
for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en 
særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.”

1.2 Mandat 
Reguleringsplan “nr. B0047 - Åsgårdstrand sentralområde” vedtatt 9.12.1983, er over 30 år gammelt 
og både bestemmelser og premissene for planen har behov for en revidering. Ved behandlingen av 
kommuneplanens arealdel 22.6.2015 (saksnr. 088/15) ble følgende vedtak fattet:
”Horten kommunen igangsetter 2015/2016, arbeid med kommunedelplan for Åsgårdstrand. Målsettingen 
er å ivareta en langsiktig og bærekraftig utvikling av Åsgårdstrand.” 

Kontaktinformasjon:
Horten kommune  
Enhet for kommuneutvikling v/ Guro Nystuen Brattland
Postboks 10
3191 Horten

Epost: guro.nystuenbrattland@horten.kommune.no
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Administrasjonen vurderer det som mest hensiktsmessig å utarbeide en områdereguleringsplan fremfor 
en kommunedelplan. Begrunnelsen for dette er at Horten kommune nylig har vedtatt ny kommuneplan, 
samt at rullering av kommuneplanens arealdel vil starte opp allerede medio 2016. Kommuneplanens 
arealdel er kommunens overordnede plan og denne prosessen vurderer arealformål og eventuelle nye 
utbyggingsområder for hele kommunen. En områdereguleringplan for Åsgårdstrand vil gi føringer 
og  bestemmelser for en videre utvikling av stedet, samt en fremtidig avklaring i arbeidet med 
kommuneplanen. En områdeplan stiller strengere krav til varsling av berørte parter og større grad av 
medvirkning, og den vil også erstatte dagens reguleringsplaner. 

Det er også vedtatt at det skal arbeides med Kunstnerbyen Åsgårdstrand, og at dette arbeidet blir tatt 
med som en del av planprosessen i områdereguleringsplanen gjennom en bystrategi. 

På bakgrunn av dette ble det 14.12.15 fattet følgende politisk vedtak (saksnr. 146/15):
”Arbeidet med revitalisering av Kunstnerbyen Åsgårdstrand vil omfattes av prosessen med en 
områdeplan for Åsgårdstrand. I dette arbeidet skal det utarbeides en bystrategi.”

Foto: Horten kommune

2. Målsetting og sentrale avklaringer i planarbeidet
For det avgrensede planområdet i områdereguleringsplanen skal det utarbeides en planbeskrivelse med 
tilhørende bestemmelser og plankart. I arbeidet med områdeplanen til Åsgårdstrand skal følgende 
forarbeider legges til grunn:
• ROS-analyse
• Konsekvensutredning
• Trafikkanalyse  

med fokus på både kjøretøy og myke trafikanter, samt parkering. 
• Kulturmiljøutredning 

med fokus på kulturminner. Skal samle og benytte eksisterende registreringer. 
• Bystrategi 

med fokus på revitalisering av kunstnerbyen, menneskelig bruk, rom og skala.
• Grønnstrukturplan for Horten kommune 

utarbeides av kommunen inneværende år, uavhengig av denne områdeplanen.

Disse forarbeidene skal gi grunnlag for områdereguleringsplanen, og vil brukes som aktive verktøy i den 
videre prosessen. Hensiktsmessige temakart vil produseres og følge med områdeplanen. 

2.1 Nasjonale føringer og overordnede planer
Det finnes flere ulike nasjonale føringer og overordnede planer som har vesentlig virkning for 
forarbeidene og den kommende områdeplanen i Åsgårdstrand. For nasjonale føringer gjelder: 
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)
• Statlige planretningslinjer (SPR): 

... for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011)

... for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

... for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
• Framtid med fotfeste - Kulturminnepolitikken (Meld. St. 35 (2012–2013))
• Riksantikvarens NB-register 

Regional plan:
• Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) (2013)
• Regional plan for kystsonen i Vestfold (2014)
• Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold (2009)

Kommunale planer:
• Kommuneplanens arealdel (2015)
• Kommuneplanens samfunnsdel (2015 - 2027) 
• Kulturplan (2015 - 2019) 
• Klima- og energiplan (2012 - 2020)
• Reguleringsplan “Åsgårdstrand sentralområde” (1983)
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3. Planavgrensing 
Planprogrammet viser et forslag til arealavgrensning for områdereguleringsplanen i Åsgårdstrand (se 
kartutsnitt). Arealavgrensningen vil i hovedsak omfatte sentrumsområdene av Åsgårdstrand. Det gjelder 
både det gamle sentrum og den nyere, øvre delen, i tillegg til havneområdet. I forarbeidene vil hele 
Åsgårdstrand bli analysert og løftet, noe som vil gi retningslinjer for fremtidige reguleringsplaner også 
utenfor sentrumsområdet. 

Kart over planområdet

3.1 Grensejustering
Åsgårdstrand ligger helt sør i Horten kommune på grensen mot Tønsberg kommune. Det pågår for 
tiden et arbeid med å vurdere kommunegrensen mellom Horten og Tønsberg kommuner med sikte 
på å innlemme tilgrensende bebyggelse beliggende i Tønsberg kommune i Åsgårdstrand. Dersom 
det er aktuelt å gjennomføre en grensejustering vil det vurderes å utvide planavgrensningen sørover 
Avklaringer omkring eventuell grensejustering vil være klart sommeren 2016. 

3.2 Eksisterende reguleringsplaner
Forslag til ny områdeavgrensing tar med hele planområdet for dagens områdereguleringsplan (1983), 
samt noen utvidede deler som omfatter den nyere sentrumsbebyggelsen og havneområdet. Det 
finnes også flere detaljreguleringsplaner for store deler av det avgrensede området. Eksisterende 
reguleringsplaner som blir berørt av ny områderegulering i Åsgårdstrand er: 

Det legges opp til at reguleringsplaner innenfor planavgrensningen vil oppheves, og at den nye 
områdereguleringsplanen for Åsgårdstrand vil gjelde når den er endelig vedtatt.

380              Ola Abrahamssons vei 17 og 19 16.06.2014
338              Åsgårdstrand havn 19.11.2007
286              Myrløkken - sykehjem - 119/7 og 66 17.03.2003
232              Damåsen Nord 24.08.1994
230              Strandlinjen nord for Åsgårdstrand 27.04.1994
228              Åsg. Kirke og Barnehage 13.09.1993
216              Løkka Åsgårdstrand 15.05.1991
209              Omr. Syd for Åsgårdstrand handelssenter 19.09.1990

B 76 Gamle skolen Åsgårdstrand                           12.02.1987
B 74 Åsgårdstrand hotell 24.09.1987
B 71 Trygdeboliger (nygaardsløkke) 05.11.1987
B 67 Løkkeveien 18.06.1987
B 56 Nygaardsløkke (paletten) 02.04.1987
B 56 Nygaardsløkke (paletten) 20.06.1984
A 7 Nygårdsfeltet 22.12.1960
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Områdereguleringsplan over Åsgårdstrand sentralområde, laget 1981

4. Beskrivelse av Åsgårdstrand 
Navnet Åsgårdstrand kommer fra gårdsbetegnelsen Åsgård som stammer fra terrengformasjonen 
Ås(høyde). Stedet har sin opprinnelse som fiskerleie og utviklet seg til å bli et ladested under Tønsberg 
på midten av 1600-tallet, der det ble utskipningshavn for trelast. Åsgårdstrand ble senere lagt under 
Holmestrand, før det ble egen bykommune i 1837. Utover 1800-tallet utviklet Åsgårdstrand seg til 
en badeby, hvor borgerskapets byfolk dro for å feriere. Åsgårdstrand ble brukt som et sommer- og 
badested til langt ut på 1900-tallet. I 1965 ble Åsgårdstrand og Borre kommuner slått sammen under 
navnet Borre kommune, som senere skiftet til dagens betegnelse; Horten kommune. Åsgårdstrand fikk 
bystatus i 2010. 

Åsgårdstrand har i dag ca. 3100 innbyggere, og er en liten by preget av store sesongvariasjoner med en 
aktiv sommersesong med mange tilreisende ferierende, og med et mer rolig vinterhalvår. Stedet har hatt 
mange kallenavn som viser hva slags betydning og bruk den har hatt gjennom historien, med navn som 
blant annet: ”Sommerbyen”, ”Sørlandsperlen på Østlandet”, ”Norges Skagen” og ”Kunstnerbyen”.

Det er en del mindre butikk- og gallerivirksomhet i nedre del av byen som sammen med hotell og 
kaféer støtter opp om aktiviteten i turistsesongen. I øvre del av byen ligger et nyere næringsareal med 
Paletten kjøpesenter og blant annet legesenter, tannlege og bensinstasjon. Byen har en barneskole med 
en bibliotekfilial, barnehager, et eldresenter og en kirke. Det er få arbeisplasser i Åsgårdstrand og de 
fleste pendler til Horten, Tønsberg eller andre nærliggende steder for arbeid. 

Foto: Horten kommune
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5. Kulturmiljø

Hvordan vi bygger, planlegger og lever er i økende grad påvirket av hva vi ønsker å bevare. Samtidig er 
endringstempoet høyt, og det stilles dermed store krav til at forvaltningen skal være tydelig og 
forutsigbar. Et kulturmiljø blir gjennom kulturminneloven (kulml.) § 2 andre ledd definert som: 
“ ... områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.”  
hvorav kulturminner i første ledd blir definert som: 
“... alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til.”

Et kulturmiljø som Åsgårdstrand består av bygninger med kulturhistorisk og arkitektonisk verdi. I 
SEFRAK-registeret (Riksantikvaren) kan en se at Kjøsterudgården med tilhørende bygg er fredet, 
samtidig som flesteparten av husene i sentrum er registrert som meldepliktige bygg i henhold til 
kulturminneverdi. Byggene er en del av en helhet og sammenheng som danner byen. Stedet skaper 
et møtepunkt mellom sjøen og jordbruksområdene, og tydeliggjør forbindelsen stedet har i det store 
landskapsrommet. Denne sammenhengen gir kulturmiljøet i Åsgårdstrand en sterk verdi, både gjennom 
byggene og hvordan historien formidles gjennom helheten av et eldre bygningsmiljø.

Åsgårdstrand er en del av Riksantikvarens NB!-register, som er en database over byer og tettsteder i 
Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. NB!-registeret angir områder hvor det må vises 
særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det innebærer ikke formelt vern at et 
kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- 
og bygningsloven. Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. 

5.1 Landskap og bystruktur
Åsgårdstrand er en selvgrodd by som gradvis er formet gjennom gater og bygg som er anlagt der det er 
behov for dem. Bebyggelsen har et idyllisk hvitmalt preg, og en skala i både bygg og veier som vitner 
om en tid før bilene og de større byplanene fikk satt sitt preg på byutviklingen.  Åsgårdstrand ligger i en 
bratt helling ned mot Oslofjorden med Stangsåsen som landskapsavgrensning mot sør, og skogsområdet 
nord for Damåsen som avgrensning mot nord. Byen ligger langs raryggen som strekker seg gjennom hele 
Vestfold og ned gjennom Telemark. Stedet er anlagt i en slak bukt henvendt mot nordlige del av Østfold 
og Bastøya.

Bebyggelsen i Åsgårdstrand er i stor grad anlagt i samme skala og størrelsesforhold, godt tilpasset den 
øvrige bebyggelsen og i landskapsrommet. Det er viktig at fjernvirkning, silhuett og siktlinjer blir tatt 
med i en vurdering i forhold til det omkringliggende området. Opplevelsen og virkningen av stedet 
fra sjøsiden er et viktig moment å ta med i utarbeidelsen av nye bestemmelser. Landskapet og den lille 
byskalaen er en sentral del av forståelsen for stedet, og det er avgjørende at det ikke tillates endringer  
som bryter vesentlig med dagens landskap og bebyggelsesstruktur. 

5.2 Behov for nye bestemmelser
I et forsøk på å beskytte minner, kan bevaring lede til stagnasjon. Med  stor endring, kommer tap av sted. 
I en bevaringsstrategi er det viktig å legge opp til at stedet kan utvikles innenfor vår tid. Åsgårdstrand 

er en levende by, og det bør derfor legges premisser for at endringsprosesser kan bli innlemmet i den 
historiske bevaringen av stedet. 

Områdereguleringsplanen skal revidere kulturminnevurderingene som ligger til grunn for arbeidet med 
reguleringsplanen Åsgårdstrand sentralområde fra 1983. Utfordringen knyttet til denne planen er at 
bestemmelsene er utydelige og definert under ett. Det krever høy kulturminnefaglig kompetanse hos 
forvaltningen i å håndheve disse bestemmelsene med en intensjon om et tydelig kulturminnevern. 
Mye er uendret fra da planen ble vedtatt, men en del tiltak og endringer har funnet sted på bygg og 
infrastruktur, samtidig som kulturminnefagets vurderingsgrunnlag er i endring. Ved en gjennomgang 
av de kulturminnefaglige vurderingene for stedet, vil disse aspektene danne et grunnlag for nye 
bestemmelser og føringer for hvordan Åsgårdstrand kan bevares og utvikles i tiden fremover. 

Det vil i utarbeidelsene av bestemmelsene bli lagt opp til at hensynssoner defineres i ulike kategorier, 
som både tydeliggjør gradering av enkeltverdiene og som viser sammenheng i kulturmiljøet. Gjennom 
områdereguleringsplanen kan kulturminneverdiene og Åsgårdstrand som kulturmiljø få en styrket 
betydning, og en sterkere posisjon gjennom nye bestemmelser og en tydeligere avklaring på hvordan 
man skal forvalte disse verdiene.

5.3 Kulturmiljøutredning
I samarbeid med Vestfold fylkeskommunes kulturarvavdeling legges det i planarbeidet opp til en 
gjennomgang av byggene som enkeltobjekter og en vurdering av kulturmiljøet som helhet for gamle 
Åsgårdstrand. Det vil være nødvendig å se spesielt på kulturminneverdiene som ligger i Åsgårdstrand og 
betydningen av disse som et kulturmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt med henblikk på blant annet 
Edvard Munchs virke i byen. Dette vil øke kunnskapen om kulturminnene, samt at man gjennom økt 
fokus kan nyttegjøre seg av kulturminnene inn i en byutviklingsstrategi der kulturminnevernet kan ha 
en positiv drivkraft mot byutviklingen. 

 Kystlinje langs Åsgårdstrand med utsikt mot Bastøy og Oslofjorden. Foto: Horten kommune
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Kulturplanen (2013) legger føringer for revitalisering av kunstnerbyen Åsgårdstrand, og den vil være 
en sentral plan i arbeidet med utviklingen av Åsgårdstrand som kunstnerby. Under satsingen Kunst og 
kultur i det offentlige rom ved tiltaket Kultur som byutviklingsfaktor (Kulturplan, s. 35) står det særlig 
nevnt: “Utvikle kunstnerbyen Åsgårdstrand i samarbeid med blant annet Vestfoldmuseene, kunstnere, 
politikere og fagfolk. Det skal blant annet utarbeides forslag til framtidig utnyttelse av de lokale, 
kommunale bygg. “

Arbeidet med en revitalisering av kunstnerbyen Åsgårdstrand ble politisk vedtatt i 
Kommunestyret 14.12.15 (saksnr. 146/15 ref. s. 4) Det legges opp til en utarbeidelse av en bystrategi 
i arbeidet med kunstnerbyen (ref. s. 4). I tillegg til arbeidet med kunstnerbyen, bystrategien og 
områdereguleringsplanen, ble det 14.12.15 også fattet følgende politisk vedtak (saksnr. 146/15):
“Plan for de kommunale byggene vil utarbeides av kommunalområdene Kultur og samfunnsutvikling og 
Teknisk/ eiendom med brukermedvirkning fra aktuelle brukere.”

Det er relevant at plan for de kommunale byggene samsvarer med arbeidet rundt kunstnerbyen og 
bystrategien. 

6.2 Bystrategi 
I arbeidet med kommunedelplanen for Horten sentrum vedtatt 7.9.2015 (saksnr. 102/15 ) ble det utført en 
bystrategi av Gehl-arkitekter. Erfaringene viste at denne strategien ga et godt analysegrunnlag for å forstå 
byutviklingsbehov spesielt med fokus på fotgjengere og syklister som brukergruppe, og med mål om mer 
aktivitet og liv i byen med kultur som byutviklingsfaktor. Som en del av områdeplanen for Åsgårdstrand 
skal det lages en lignende bystrategi som vil drøfte utfordringer og muligheter for byutviklingen i byen. 
Bystrategien for Åsgårdstrand vil blant annet kartlegge følgende fire punkter:

1. Sentrum og næringsutvikling  
Åsgårdstrand har sitt opprinnelige sentrumstyngdepunkt i tilknytning til havna og kystlinjen, i den 
nedre delen av byen. Gjennom etablering av Paletten kjøpesenter og næringsområdet i tilknytning til 
en øvre del av byen, har tyngdepunktet for sentrum av Åsgårdstrand fått en deling mellom det nye og 
det gamle sentrum. Hvordan fungerer disse områdene sammen, og hver for seg? Og hvordan skal det 
best legges opp til videre næringsutvikling av byen? 

2. Gatebruksplan 
Åsgårdstrand er grunnlagt i direkte tilknytning til kystlinjen for utskiping av last. Byen og topografien 
har en tydelig henvendelse mot kystlinjen med en bratt helning ned til havna.  Hvordan fungerer 
denne forbindelsen i dag? Hvordan er mulighetene for å bevege seg på tvers, og imellom gateløp i byen? 
Gjennom en gatebruksplan for byen med fokus på å definere noen tydelige gateløp for bil, og andre 
gateløp som er definert mer på premissene av myke trafikanter, og avklaring i møtepunktet mellom 
disse, kan byens bevegelsesmønster styrkes. 

6. Byutvikling 

Munchs hus i Åsgårdstrand. Foto: Horten kommune

6.1 Kunstnerbyen Åsgårdstrand
Åsgårdstrand har siden slutten av 1800-tallet vært et samlingspunkt for kunstnere, samtidig som stedet 
ble brukt som badeby. Edvard Munch er den mest kjente av kunstnerne som hadde tilknytning til 
Åsgårdstrand, men også Krogh, Thaulow, Heyerdahl, Uchermann og Carsten var delaktig i kunstlivet i 
Åsgårdstrand. 

Edvard Munch hadde tilholdssted her over flere år og hans hus og virke i Åsgårdstrand tiltrekker seg stor 
internasjonal oppmerksomhet. Det særegne bygningsmiljøet i Åsgårdstrand er en del av opplevelsen i 
det å forstå Munchs kunstnerskap og liv. Huset han eide i Åsgårdstrand er fredet etter kulturminneloven 
(2013), og av alle stedende han bodde og arbeidet er kanskje Åsgårdstrand det stedet der sporene etter 
Munch er mest tydelige. Her står hans eneste bevarte hus, og landskapet og til dels byen og byggene er 
gjenkjennelig fra Munchs kunst. Edvard Munch er en av våre fremste kunstnere og hans kunstnerskap er 
av stor internasjonal betydning.  

Horten kommune har i lengre tid hatt en satsing på Åsgårdstrand som kunstnerby, gjennom blant 
annet å tilby rimelige kunstnerboliger og studioplasser for utøvende kunstnere. Det er lagt føringer for 
at begrepet kunstnerby skal styrkes i forbindelse med arbeidet med områdeplanen for Åsgårdstrand. 
Det må etableres en tydelig begrepsforståelse av hva man vil med kunstnerbyen og hvordan dette kan 
stimulere til byutvikling og et potensielt særegent kunstmiljø i tiden fremover. 
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3. Offentlig rom og plassdannelser 
Byen har utviklet seg etter behov og i ulike faser, og har ingen tydelig byplan med kvadrattur eller 
lignende bebyggelsesmønster som mange andre byer. Den har derfor et mer tilfeldig uttrykk og en 
organisk byform, og dette har gitt plassdannelser i møtepunktene mellom gater som er mer eller mindre 
godt utnyttet til fordel for opphold og møteplasser. Bystrategien vil kartlegge de offentlige plassene 
i Åsgårdstrand og legge til rette for at de bedre kan brukes som opphold- og møteplasser, enn som 
udimensjonerte store kryss.  

4. Kultur som byutviklingsfaktor 
Det er et av fokusområdene i Kulturplanen for Horten. I planen er det sagt at Horten kommune skal 
ha økt satsning på kunst og kultur i våre uterom i byene Horten og Åsgårdstrand. I arbeidet med 
bystrategien skal det vektlegges hvordan kultur kan styrke og definere Åsgårdstrand som by, både i 
uterom og i de kommunale byggene. Ved å kartlegge behov og premisser for hvordan Åsgårdstrand kan 
styrkes som kunstnerby, skal revitalisering av dette begrepet og denne identiteten som har fulgt byen i 
lang tid, få en mer definert betydning i den videre utviklingen av byen. 

7. Andre utredningsbehov
I tillegg til de kulturminnefaglige utredningene og bystrategien som er nevnt over, skal det utføres en 
trafikkanalyse, ROS-analyse og konsekvensutredning. I tillegg skal den kommende grønnstrukturplanen 
for kommunen legges til grunn. De ulike utredningene som er foreslått ses på som tilstrekkelig for å 
danne grunnlag for en ny områdeplan. 

7.1 ROS-analyse 
Hensikten med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er å avdekke hvordan 
samfunnssikkerheten er ivaretatt i og ved planområdet. For Åsgårdstrand er det spesielt viktig å vurdere 
brannsikring i det viktige kulturmiljøet i nedre del av byen, men også med tanke på hvilke bestemmelser 
og føringer man legger opp til for videre fortetting i den øvrige bebyggelsen. I kommunestyret 22.6.2015 
(saksnr. 076/15) ble plan for samfunnssikkerhet og beredskap behandlet med følgende forslag:
“1. Risiko- og sårbarhetsanalysen for Åsgårdstrand sentralområde hensyntas ved fremtidig 
     regulerings- og planarbeid.
2. Riksantikvaren søkes om tilskudd til brannsikringsarbeidet i Åsgårdstrand sentralområde
3. Kostnader relatert til gjennomføringen av aktuelle tiltak søkes innarbeidet i budsjett.”

ROS-analysen for Åsgårdstrand vil følge anbefalinger fra DSB og skal kartlegge både naturfarer og 
menneske- og virksomhetsbaserte farer. Kartleggingen vil ta hensyn til blant annet:

• Nedbør, flom og erosjon
• Overvann
• Havnivåstigning
• Geologiske forhold  

(skred, radon)

• Brannsikring
• Forurensning
• Støy
• Luftkvalitet

Spesielt hensyn vil tas til brannsikring i gamle Åsgårdstrand og støyproblematikk langs Fv. 311. Det pågår 
allerede en prosess rundt brannsikring som vil inngå i det videre arbeidet. 

7.2 Konsekvensutredning
Formålet med konsekvensutredning (KU) er å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 
under arbeidet med planen. Forskrift om konsekvensutredninger legger opp til at utredningene skal 
være beslutningsrelevante, og der tema er helt eller delvis utredet i overordnet plan (her kommuneplan) 
skal dette tas med i planbeskrivelsen og som en del av vurderingen for utredningsgrunnlaget. 
Områdeplanen for Åsgårdstrand skal i stor grad være en detaljering av kommuneplanens formål, og den 
vil derfor følge i stor grad de utredninger som har blitt gjennomført. 
Eksempler på temaer som er viktig å hensynta er 
• Biologisk mangfold, landskapsvern, jordvern, friluftsliv (Grønnstrukturplanen og andre 

tilleggsvurderinger/utredninger)
• Folkehelse, barn og unges oppvekstvilkår, universell utforming og tilgjengelighet (Bystrategi)
• Kulturminner og kulturmiljø (Kulturmiljøutredning)
• Beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet (Kulturmiljøutredning og 

Bystrategi)

7.3 Trafikkanalyse
Det ble i 2007 gjennomført en trafikkanalyse for Åsgårdstrand. Behovet for trafikkanalysen kom 
opp i forbindelse med opprustningen av Åsgårdstrand havn, og en vurdering av økt trafikk og 
parkeringsmengde i sammenheng med dette. Analysen tok også for seg vurderingen av behovet for 
en eventuell omkjøringsvei av Fv311 som mange bruker i daglig pendling mellom Tønsberg og Horten. 
Videre la analysen noen føringer for bedret parkeringsdekning, samt at den konkluderte med at det ikke 
var grunnlag for en omkjøringsvei utenom Åsgårdstrand grunnet at trafikken gjennom området i stor 
grad er lokal trafikk, og at en omkjøringsvei ikke vil løse utfordringene knyttet til denne trafikkmengden.

I forbindelse med ny områdereguleringsplan for Åsgårdstrand vil det utarbeides en ny 
trafikkanalyse. Den skal vurdere trafikksituasjonen gjennom biltrafikk, parkeringsdekning, gange- 
sykkel og kollektivtrafikk. Trafikkanalysen skal også se nærmere på trafikkrelaterte farer som 
støy, luftkvalitet og trafikkulykker. Analysen skal belyse eksisterende problemstillinger, spesielt 
gjennomkjøringsproblematikken der blant annet behovet for omkjøringsveg skal avklares. Samtidig 
skal det rettes et blikk mot mulighetene for at fremtidig trafikk kan avvikles med gåing, sykkel og 
kollektivtrafikk i henhold til NTP sine føringer. 
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8. Medvirkning
Det legges opp til en aktiv og åpen medvirkningsprosess, både for offentlige instanser og spesielle 
grupper og interesser som er viktige for områdereguleringen. Samarbeidet og medvirkningen opp 
mot kunst- og kulturmiljøet i Åsgårdstrand vil være en viktig premiss i medvirkningsprosessen, det 
samme vil samarbeidet med Vestfold fylkeskommune om de kulturminnefaglige vurderingene. Videre 
skal planarbeidet sikre at alle som vil bli hørt i en medvirkningsprosess får mulighet til dette gjennom 
tilstrekkelige høringsfrister og åpne møter. 

Forslag til medvirkningsprosess:
 
Hele planprosessen:
• Høringer 
• Åpne møter 
• Åpen kontordag i Åsgårdstrand 

Kulturmiljøutredning:
• Samarbeid med regionale myndigheter om kulturminnevurderingene.
 
Bystrategi:
• DKS (Den kulturelle skolesekken) med barn og unge om “Munch- og stedsutvikling”   

- i samarbeid med kulturenheten i kommunen. 
• Plansmie med representanter fra prosjektgruppen, referansegruppen og politikere. 

9. Organisering av planarbeidet 
Planarbeidet ledes av en prosjektleder fra Horten kommune v/enhet for kommuneutvikling. Det 
vil i tillegg opprettes to grupper som vil følge planprosessen; administrativ prosjektgruppe internt i 
kommunen og referansegruppe med sentrale eksterne aktører. Den interne prosjektgruppen vil møtes 
jevnlig under planprosessen, mens referansegruppen møtes en til to ganger i løpet av prosessen, som en 
del av medvirkningsarbeidet. 

Den administrative prosjektgruppen 
vil bestå av:

• Kommunalsjef Kultur og samfunnsutvikling
• Prosjektleder (enhet for kommuneutvikling)
• Enhetsleder for kommuneutvikling
• Representant fra Plan og utbygningstjenester 
• Enhetsleder for Kultur
• Enhetsleder for Park og idrett 
• Eiendomssjef
• Representant fra Kommunalteknisk 

planavdeling, vei, vann og avløp
• Barnerepresentant
• Miljørådgiver
• Folkehelsekoordinator

Referansegruppen vil bestå av 
representanter fra:

• Åsgården skole; rektor, elevrådet og FAU
• Åsgårdstrand velforening
• Åsgårdstrand og omegn historielag
• Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand
• Åsgårdstrand båtforening
• Åsgårdstrand idrettsforening
• Kunst- og kulturmiljøet i Åsgårdstrand
• Næringsforeningen
• Naturvernforbundet avd. Horten
• Fortidsminneforeningen Vestfold
• Vestfold fylkeskommune avd. Kulturarv
• Vestviken kollektivtrafikk 
• Statens vegvesen avd. Vestfold
• Interesseforening for UU
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