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Hensikten med møtet

• Status for 
planprosessen

• Presentasjon av 
deltagere

• Oppsummering fra 
forrige møte

• Planens faser og 
mulighetene for 
medvirkning

• HS4

• Foreløpig planforslag



Mulighetsstudie



Informasjon om 
planarbeidet, 
utredninger mm. 

• https://www.horten.kommune.no
/kommunalomrader/kultur-og-
samfunnsutvikling/kommuneutvikl
ing/byutvikling/horten-havn/



Planens faser og muligheter for medvirkning

• Varsel om oppstart og høring av planprogram: des 2017- feb 2018: Planoppstart
• Vedtak i kommune-styret 24.04.2018

• Utredninger 
Vedtak av planprogram

• Medvirkning: Infomøte 8. mai, planverksted 20. juni, møte i 
referansegruppen 6.nov, åpen kontordag i des/jan

• Planarbeid: Diverse utredninger, mulighetsstudie/konseptutvikling

• HS4- midlertidig plan og konseptkonkurranse

Planprosess

Administrasjonens innstilling til 
planforslag

1 gangs behandling
• Folkemøte- informasjon om planforslaget

• 6 ukers høringsperiode
Høring

2 gangs behandling 



Medvirkning
• Varsel om planoppstart og høring av planprogram des-feb 2017-18-

høringsperiode -6 uker 

• Møte med grunneier- og virksomhetsgruppe 15. mai

• Åpent informasjonsmøte 8. mai

• Orientering - kommunalsjefmøte 04.juni

• Planverksted 20.juni (åpent for alle)

• Medvirkningsopplegg for barn og unge 17. okt. 

• Styringsgruppe ALM 29.10

• Orientere politikere 

• Møte i referansegruppen 6. nov

• Møte i grunneier- og virksomhetsgruppe nov 2018

• Åpen kontordag- des/jan 2018-19

• Referansegruppemøte – 14.feb 2019

• Styringsgruppe - mars 2019

• Styringsgruppe i ALM før 1. gangs behandling- vår 2019

• Informasjonsmøte i forbindelse med høring – juni 2019

• Behov for ekstra referansegruppemøte?

• Høring av planforslag- 6 uker





HS4- konkurranse











Grunnlag for 
planarbeidet

«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» (vedtak fra 
2016). 







Mobilitet



Gange Sykkel Kollektiv Bil



Trafikkanalyse

Det er utarbeidet en trafikkanalyse med 
trafikkregistreringer (Asplan Viak, 04.02.2019). Statens 
vegvesen har gjennomført trafikkregistrering med radar i 
april 2018 og Asplan Viak har gjennomført 
korttidsregistreringer i de fire rundkjøringene innenfor 
analyseområdet. I tillegg er det samlet inn data fra 
Statens vegvesens kontinuerlige tellepunkt ved 
Miljøtunnelen og fergestatistikk fra Bastø-Fosen.

Trafikkmodelllene viser at foreslått løsning vil klare en framtidig 
trafikkvekst fra ferga. Generell trafikkvekst vil gi utfordring i 
Midgardsveien på lang sikt. 



Parkeringshus og kollektivtorg



Havneslengen



Havneslengen



Park, lek, grønne kiler



Grønne kiler



Sjøfronten





Høyder

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.

Variasjon



Utnyttelsesgrad og høyder

Tomter
Tomtareal
Gjennomsnitt antall etasjer
BYA
BTA
BRA  (0.9)
%BYA
%BRA 

Total/Gjennomsnitt
56080

4,0
20876
83821
75439

40 %
135 %




