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Forord 
 
 
Administrasjonen legger med dette fram et revidert forslag til kommuneplanens arealdel 2015 – 
2027. Forslaget omfatter dette dokumentet, et arealplankart og forslag til utfyllende bestemmelser. 
I tillegg er det med åtte temakart og en verdi- og konsekvensvurdering av alle enkeltforslag.   
 
Forslaget er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av, enhetsleder Plan og utbyggingstjenester 
Arild Michelsen, sivilarkitekt Hilde Hanson, fagsjef landbruk Rolf Magne Vindenes, næringssjef Karl 
Jørgen Tofte, overingeniør Arvid Braaten, kommunalteknisk planavdeling, park og idrettsjef Sven-
Erik Petersen, rådgiver Helge Etnestad og kommunalsjef Silje Vaadal.  Tone Gulliksen Hansen har 
deltatt som barn og unges representant. Miljøvernsjef Tore Rolf Lund har vært prosjektleder og 
sekretær for arbeidet. 
 
Asplan viak AS har bistått når det gjelder utforming av plankart og bestemmelser. 
 
Forslaget bygger på mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i Horten kommune vedtatt av 
formannskapet 12.01.2015, plansmie med politikere og fagpersoner i april 2014 og ulike innspill i 
forbindelse med Drømmen om Horten og andre møter og arrangementer.   
 
Vurderingene er i stor grad basert på en forenklet verdi- og konsekvensvurdering av de enkelte 
områdene.  
 
Planforslaget var til første gangs behandling i formannskapet 23. mars. Det har vært ute til høring 
og offentlig ettersyn fram til 20. mai. Forslaget er nå omarbeidet og tilpasset mange av 
høringsuttalelsene. 
 
Forslaget legges nå fram til annen gangs behandling i kommunestyret 22. juni.  
 
 
Horten kommune, 08. juni 2015 
 
 
Ragnar Sundklakk 
Administrasjonssjef 
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Jordbruks-
områder 

31 % 

Skog totalt 
49 % 

Ferskvann 
4 % 

Bebygde 
områder 

15 % 

Dagens arealbruk i Horten 
kommune 

 
1. Arealene i Horten kommune 
 
Horten kommune er en liten kommune i utstrekning. Kommunen har et areal på bare 69 
kvadratkilometer og er Vestfolds fjerde minste kommune i areal. Samtidig har Horten kommune 
26.903 innbyggere (pr 1.1.2015) og er Vestfolds fjerde største kommune regnet etter folketall. 
Kommunen har Vestfolds høyeste befolkningstetthet med 390 innbyggere pr kvadratkilometer. 
Horten har betydelige jordbruksressurser med dyrket mark av god kvalitet og viktige 
skogressurser. I tillegg har kommunen store naturverdier med et rikt biologisk mangfold.   
 
Til sammen fører dette til et betydelig press på arealene i Horten. Arealfordelingen er vist i 
figuren under. 
  
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figur 1.1: Dagens arealbruk i Horten kommune vist prosentvis. 
 

 

 
 
Figur 1.2. Jordbrukslandskapet ved Adal  
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2.  Planforutsetninger 
 
Arbeidet med arealplanen bygger på en del overordnede prinsipper og forutsetninger. Dette er 
lover, forskrifter, nasjonale planer og andre retningslinjer, mål eller føringer fra statlige 
myndigheter.  
 
Rullering av kommuneplanen ble vedtatt i den kommunale planstrategien som ble vedtatt i 
kommunestyret juni 2012. Et felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og 
kommunedelplan for Horten sentrum ble vedtatt desember 2013.  
 
Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel har skjedd parallelt med arealdelen og 
sentrumsplanen.  
 
Dokumentet Mål og strategier for areal- og byutvikling i Horten kommune ble behandlet i 
formannskapet 12. januar 2015. Dette vedtaket ligger til grunn for denne planen.  
 
Det er Horten kommune som vedtar arealplanen, men kommunen har plikt til også å ivareta 
nasjonale og regionale interesser.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 2.1: Illustrasjon av forholdet mellom kommuneplanen og andre dokumenter. 
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2.1  Kommuneplanen samfunnsdel 
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble lagt fram til første gangs behandling i kommunestyret 
23.februar 2015.  
 
I planen foreslås det fire fokusområder for den langsiktige utviklingen av Horten-samfunnet:  
 ”Attraktivitet”, ”God oppvekst”, ”Trygghet for innbyggerne” og ”Natur og miljø”.  
 
Det er definert overordnede målsettinger og strategier for hvordan målene skal oppnås til hvert 
enkelt fokusområde.  
 ”Innovasjon” og ”engasjement” er 
verdier og egenskaper som skal 
gjennomsyre både holdninger og 
metoder for hvordan kommuneorganisa-
sjonen skal møte utfordringene som står 
fremfor oss. Det er et mål i seg selv at 
både politisk miljø, ansatte i alle nivåer 
og innbyggerne skal verdsette dette fra 
sine ulike ståsteder, til felles beste. 
 ”Folkehelse” er et begrep og et mål, som 
all planlegging i kommunen skal ha 
fokus på. Det er ikke fremstilt som et 
eget mål i planen, men skal i tråd med 
både plan- og bygningsloven og 
folkehelseloven, gjennomsyre planen.  
 ”Bærekraft” er også et begrep som skal 
være gjennomgående. Med dette menes 
her både økonomisk, sosial, kulturell og 
miljømessig, slik at vi bevarer, foredler 
og forvalter tilgjengelige ressurser på en 
god måte for kommende generasjoner. 
 
 
                                       
 

Figur 2.2: Kommuneplanens samfunnsdel er en viktig  
                  premiss i arbeidet med arealdelen
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2.2 Nasjonale og regionale mål og retningslinjer 
 
Kommuneloven og plan- og bygningsloven er det formelle utgangspunktet for arbeidet med 
kommuneplaner. Arealplanen er en del av den langsiktige delen av kommuneplanen. Planen 
omfatter forvaltning av arealer og andre naturressurser. Gjennom plan- og bygningsloven gis de 
overordnede rammene for kommuneplanarbeidet. Lovverket pålegger kommunene å drive 
arealplanlegging og fastsetter saksbehandlingsregler og innhold.  
 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt forskrifter og utarbeidet rundskriv og vei-
ledningsmateriell som er viktig for arbeidet. Sentralt er en forskrift om konsekvensutredninger. 
Den er nylig revidert av sittende regjering. Den slår fast at det skal utarbeides 
konsekvensutredning også for kommuneplanens arealdel. Rammene for dette arbeidet er gitt i 
planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret.  
 
Denne planbeskrivelsen skal sammen med den vedlagte verdi- og konsekvensvurdering av de 
foreslåtte utbyggingsområdene, og åtte temakart, dekke kravet til konsekvensutredning. 
 
Regjeringen har også vedtatt en forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt 
planregister. Den fastsetter nøyaktig hvordan arealplankartet skal se ut.  
 
I medhold av plan- og bygningslovens bestemmelser er det gitt statlige planretningslinjer som er 
sentrale for arealplanarbeidet. Disse retningslinjene er ikke juridisk bindende privatrettslig, men 
skal legges til grunn ved kommunens planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 
bygningsloven.  
 
Følgende statlige planretningslinjer er viktige for arealplanarbeidet i Horten: 
 

 Statlige planretningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen 
(SPR-O) 

 Statlige planretningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging 

(26.09.2014) 
 
Fylkesplaner eller regionale planer som det heter etter den nye loven er også viktige premisser 
for arbeidet med arealplan. Følgende planer er mest aktuelle: 
 

 Regional utviklingsstrategi 
Vestfold Fylkesplan Vestfold i en bærekraftig vinnerregion  

 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Vestfold  (RPBA). 
 Fylkesdelpan for samordnet arealbruk og transportsystem (2001) 
 Fylkesdelplan for kystsonen i Vestfold  (2002) 
 Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold (2009) 

 
 Regional plan for folkehelse i Vestfold 2011-2014 
 Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014   

 
 
 



 side 9 
 

______________________________________________________________________________ 
08. juni 2015        Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse 

I tillegg til plan- og bygningsloven er det en rekke andre lover som har betydning for arbeidet 
med arealplanen. Særlig aktuelle er jordloven, naturvernloven, forurensningsloven og 
kulturminneloven. 
 
I jordlovens § 1 (formålsparagrafen) står det bl.a.: 
 

“.......... Forvaltninga av arealressursane skal væra miljøforsvarleg og mellom anna ta 
hensyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.”  

 
Bestemmelsen legger bl.a. til rette for praktisering av et strengt jordvern knyttet til matprodu-
serende areal, og understreker at jordvernspørsmål må ses i et langsiktig perspektiv. 
Regjeringen har nylig kommet med rundskriv som skal stramme opp praktiseringen av 
jordvernet. 
 
Tilrettelegging for alle og retningslinjer for universell utforming er viktige nasjonale føringer. 
Kravet til universell utforming er kraftig styrket i den nye plan- og bygningsloven. 
 
T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging angir hvordan støy skal 
behandles i plan og byggesaker. De støyutsatte områdene er delt i en rød og en gul sone. Rød 
sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul sone er en vurderingssone, hvor 
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  
 
I sentrumsområder og kollektivknutepunkt kan det defineres avviksområde for støy. I disse 
områdene kan arealbruk i støyfølsomme bruksformål vurderes i rød og gul støysone, dersom de 
tilfredsstiller konkrete krav til tiltak. 
 
Rød og gul støysone er vist som hensynssoner og på eget temakart.  
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2.3 Mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune 
 
Dokumentet trekker opp viktige overordnede mål og strategier for kommuneplanens arealdel og 
for kommunedelplan for Horten sentrum. Her er et kort sammendrag mål og strategier for 
kommuneplanens arealdel.  
 
Verdier: Horten skal være en innovativ, engasjerende og attraktiv kommune.      
 
Mål og strategier for arealutviklingen i  
Horten kommune: 

”Spredt konsentrasjon” skal fortsatt være en 
langsiktig utbyggingsstrategi  
Horten kommune har tidligere vedtatt at 
utbyggingsprinsippet for kommunen skal være  
“spredt konsentrasjon”.  
 
Dagens gode utbyggingsmønster der Nykirke, 
Skoppum, Borre/Campus Vestfold, 
Åsgårdstrand og Horten er avgrensede og 
konsentrerte utbyggingsområder, skal 
opprettholdes og forsterkes. Planlegging av 
boliger og næringsbebyggelse skal foregå i 
tilknytting til eksisterende tettsteder. Dette er 
en naturlig oppfølging av en satsing på en 
bærekraftig arealbruk og styrking av 
folkehelsen. Det bidrar også til å sikre en 
attraktiv kommune med gode natur og 
friluftsområder 
 
Satsing på Campus Vestfold 
Campus Vestfold er en motor for framtidig 
verdiskapning i regionen og i Horten 
kommune. Campus Vestfold er den største 
campus i Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
(HBV) med ca 4.500 studenter og 500 ansatte. 

Sammen med en moderne forskningspark og den planlagte teknologiparken er dette et nav for 
utviklingen i kommunen. I kommuneplanen er det satt av 196 dekar til høgskole og 
forskningspark og 189 dekar til høgskolerettet næring. I tillegg kommer boligområder i 
Tonsåsen på 214 dekar. På sikt vil Campus vokse sammen med tettstedet Borre til en ny kraftfull 
bydel i kommunen. Det er startet et arbeid med en overordnet plan for utvikling av Campus 
Vestfold. Dette arbeidet er viktig, men kan ikke fullføres før det er avklart hvor jernbanelinje og 
stasjon kommer.  
 
Avklaring av langsiktig utvikling på Skoppum og Borre utsettes til etter vedtak om 
jernbanestasjon 
Ny jernbanestasjon er en viktig premiss for arealplanlegging. En jernbanestasjon vil naturlig bli 
et transport- og kollektivknutepunkt. Det er en forutsetning at arealer nær jernbanestasjonen og 
kollektivakser skal ha høy arealutnyttelse med boliger og arbeidsplasser. Det er ikke mulig å 
legge planer for en arealutvikling før det er avklart hvor den nye jernbanestasjonen vil komme.  
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Satsing på Horten sentrum  
Horten sentrum skal styrkes og utvikles videre som kommunens urbane tyngdepunkt. Skal man 
lykkes med dette, må det være flere mennesker i sentrum. Derfor er det nødvendig at det bygges 
flere boliger. Indre havneby, grå arealer i sjøfront øst og andre sentrumsprosjekter har et 
potensial for rundt 2.500 boliger. De siste årene har det vært bygd 106 boliger pr år i 
gjennomsnitt. Det er et mål å øke dette til rundt 150 boliger. Av dette bør ca 100 bygges i 
sentrum. Skal man lykkes med utbygging av Indre havneby, og etter hvert andre 
sentrumsprosjekter, kan man ikke legge ut en rekke konkurrerende prosjekter. I den første fasen 
bør Indre havneby prioriteres.  
 
I hovedsak er det godt samsvar mellom nasjonale mål, målene i fylkesplanen og de overordnede 
retningslinjer som kommunen har vedtatt å legge til grunn for arealplanen. 
 
        

                
 
 
              Figur 2.1 Adalstjern er et av femten områder i kommunen som er vernet etter 
                                naturmangfoldsloven 
 
  



 side 12 
 

______________________________________________________________________________ 
08. juni 2015        Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse 

 
3. Langsiktig utviklingsperspektiv 
 
 
3.1 Utviklingen til nå 
Horten kommune har i dag to byer og tre tettsteder med til sammen 26.905 innbyggere (pr 1.1.2015).  
Det er Horten by med 19 007 innbyggere, Åsgårdstrand med 3 089 innbyggere, Borre med 1 340 
innbyggere, Skoppum med 2 087 innbyggere og Nykirke med 1 228 innbyggere.  
 
Figuren under viser byer og tettsteder i Horten kommune. Tettbebygde områder er skravert grått. 

 

                  

 

Åsgårdstrand 

Skoppum  

Horten 

Borre 

Nykirke 

 
 
Figur 3.1: Kart over Horten kommune med byer og tettsteder 
 
De siste tiårene har Horten blitt utvidet betydelig vestover og nordover i Hortensmarka. I tillegg har en 
del utbygging skjedd som fortetting. Skoppum har hatt en betydelig utbygging vest for stasjonen.  
Åsgårdstrand og Kirkebakken har blitt bygget ut noe vestover, mens det bare har vært mindre utbygging 
på Nykirke. 
 
Generelt er det et stort utbyggingspress sør og øst i kommunen. På Skoppum, Nykirke og nord i Horten er 
det områder som har vært planlagt for boligbygging uten at områdene har blitt bygget ut. 
 
3.2 Utviklingstrekk framover 
Det kan tenkes flere muligheter for videre utvikling av tettstedene i Horten kommune. I tidligere 
kommuneplan har det vært drøftet følgende tre alternativer. Det er “Båndbyalternativet”, “J-alternativet” og “Spredt konsentrasjon”. 
 
Dersom bare markedet skal styre utviklingen, er det sannsynlig med en betydelig utbygging sørover i 
kommunen. Med begrensning på strandområdene vil en utbygging langs FV 325 være sannsynlig. 
Utviklingen på Høgskolen i Buskerud og Vestfold på Campus Vestfold forsterker en slik trend. Dersom en 
ny jernbanestasjon legges på Borre / Bakkenteigen, vil også det forsterke en slik utvikling. I løpet av noen 
tiår kan det være etablert en sammenhengende bebyggelse mellom Horten og Tønsberg. Byene vil gro 
sammen til en større båndby. For fylkesmyndighetene har det vært et klart mål å unngå en slik båndby. 
 
Alternativt kan man tenke seg en utbygging sørover som ikke er knyttet til FV 325. De siste årene har det 
vært mye diskusjon om utbygging av boligområder på Eik, Langgrunn, Kirkebakken og Tonsåsen. Dersom 
slike planer realiseres, kan tettstedene Horten, Borre og Skoppum kunne gro sammen. I løpet av noen tiår 
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vil man få en sammenhengende tettbebyggelse fra Horten gjennom Kirkebakken og til Skoppum. Dette er det såkalte “J-alternativet” hvor man får et stort tettsted som ser ut som en J.  
 
I første fase er det sannsynlig at tettstedet Borre vokser mot Skoppum. Vedtatte utbyggingsområder i 
Tonsåsen og nye forslag vestenfor illustrerer en slik utvikling. 
 

   

 

 

 

 
Figur 3.2:  Utbyggingsalternativer med “Båndbyalternativet” til venstre og  

“J-alternativet” i midten og “spredt konsentrasjon” til høyre. Eksisterende tettbebyggelse er 
vist med mørk gråfarge, mens framtidig utbygging er grovt illustrert med lyst grått. ”. Det må 
understrekes at dette er en illustrasjon av et prinsipp og det betyr f.eks. ikke at det skal 
bygges i Hortensmarka og på Mellomøya. 

   
I rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging legges det vekt på et 
utbyggingsmønster som reduserer det totale transportbehov og legger til rette for bruk av 
kollektivtransport. Båndbyalternativet vil være klart i strid med disse retningslinjene. I RPR for 
Oslofjorden slås det fast at utbygging i de såkalte åpne områdene skal skje i tilknytning til eksisterende 
tettsteder. Områdene sør for Horten, Borre og langs FV 325 omfattes av disse retningslinjene. Båndby-
alternativet, og delvis også J-alternativet er derfor i strid med RPR for Oslofjorden. 
 
Horten kommune har tidligere vedtatt at utbyggingsprinsippet for kommunen skal være  
“spredt konsentrasjon”. Dagens gode utbyggingsmønster der Nykirke, Skoppum, Borre, Åsgårdstrand og 
Horten er avgrensede og konsentrerte utbyggingsområder, skal opprettholdes og forsterkes. Planlegging 
av boliger og næringsbebyggelse skal foregå i tilknytting til eksisterende tettsteder.  
 
Dette prinsippet er videreført i de mål og strategier for arealutviklingen  som formannskapet vedtok 
12.1.2015. Dette forslaget til arealplan er derfor bygget på dette prinsippet. 
 
 

 
 
Figur 3.3: Ved å satse på utbygging etter prinsippet med ”spredt konsentrasjon” er det større  
      mulighet for å ta vare på kulturlandskapet utenfor tettstedene.  
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4.  Bakgrunn for forslaget 
 
Behovet for boligarealer og næringsområder er viktige premisser for arbeidet med arealplanen. Med en 
planhorisont på 12 år skal det være tilstrekkelig med arealer, men heller ikke vesentlig mer. Det betyr at 
det må være et forhold mellom antatt befolkningsvekst og de boligområdene som legges ut.  
 
4.1 Arealbehov for nye boligområder 
Arealbehovet for nye boliger er beregnet på nytt. Det er tatt utgangspunkt i statistikk over 
befolkningsutvikling og boligbygging og befolkningsprognose for årene fremover.  
 
Horten kommune har hatt befolkningsvekst hvert år siden sammenslåingen i 1988. Den årlige 
veksten har variert fra 0,04 % til 1,49 %. 
Tabellen under viser gjennomsnittlig vekst 
for de siste fem, ti og femten år. Fra 2009 var 
det fem år med høy befolkningsvekst i 
Horten. I den perioden var gjennomsnittlig 
vekst rundt 1,2 %. De siste to årene er 
veksten redusert til rundt 0,6 %. Antall 
innbyggere i Horten kommune har økt med 
ca 5.000 de siste 25 år. 
 
Gjennomsnittsvekst siste 15 år 0,83 % 

Gjennomsnittsvekst siste 10 år  0,83 % 

Gjennomsnittsvekst siste 5 år 0,94 % 
 
            
I forbindelse med behandlingen av mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling ble det lagt til grunn 
et mål for befolkningsveksten på rundt 1 % i gjennomsnitt. Dette gir et behov for rundt 150 nye boliger pr 
år. Til sammenligning ble det bygget i gjennomsnitt 100 boliger pr år de siste 20 årene. Planen omfatter 
en periode på 12 år med rullering hvert fjerde år. Derved er det gode muligheter for å korrigere tallene 
underveis. 
 
Tidligere har det vært lagt til grunn at det skal bygges ut boliger med en gjennomsnittlig tetthet på 1,5 
bolig pr dekar, dvs 667 kvadratmeter pr bolig. Det er imidlertid ønskelig med en betydelig differensiering 
av dette. I sentrumsområdene er det aktuelt med en tettere utbygging, mens andre områder bygges 
mindre tett.  
 
I regional plan for bærerkraftig arealpolitikk (RPBA) er det lagt til grunn en tetthet på 4 boliger pr dekar. 
Dette er et gjennomsnittstall for alle områdene. I Horten sentrum er det flere store utviklingsområder 
hvor det er lagt opp til en høy tetthet. Det er et mål å få en gjennomsnittlig tetthet som tilfredsstiller 
kravene i RPBA. 
 
Det er et ønske om å kunne tilby boliger eller tomter av ulik størrelse og standard. For eksempel mener 
næringslivet at det ikke er tilstrekkelig med attraktive boliger / tomter for bedriftsledere i kommunen. 
Det kan derfor være ønskelig å ha tomter med ulik pris og størrelse. Det er også behov for leiligheter med 
god beliggenhet, utsikt og høy standard. 
 
Utbyggingen vil dessuten kunne påvirke bruktmarkedet. For eksempel vil bygging av leiligheter ofte være 
interessant for eldre mennesker. Dette kan føre til at flere brukte eneboliger blir tilgjengelige på 
boligmarkedet. 
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4.2 Arealbehov for nye næringsområder 
Næringsutvikling er viktig for å få en mer attraktiv 
kommune. Det er nødvendig for å kunne øke 
sysselsettingen og redusere arbeidsløshet og sosiale 
problemer.  Horten har noe høyere ledighet enn 
gjennomsnittet i Vestfold. 
 
De overordnede målene for utviklingen av næringslivet 
i Horten og i Vestfold må legges til grunn når det skal 
vurderes hvilke arealer som legges ut til næringsformål. 
Strategisk næringsplan for Horten kommune for 2015 – 
2020 ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2014. Planen 
vil være styrende for kommunens satsing på 
næringsutvikling i denne perioden. 
 
I planen er det følgende seks satsingsområder: 
 

  
I denne kommuneplanen er det satt av ca 485 dekar som planlagt næringsbebyggelse. De største arealene 
er knyttet til Campus Vestfold og Origo næringspark på Skoppum. I denne planen foreslås det en utvidelse 
av Hauan næringspark med 83 dekar.  I tillegg kommer Kopstad godsterminal som i planen er satt av til 
andre typer bebyggelse og anlegg. Horten industripark er et viktig næringsområde særlig for offshore 
relatert virksomhet. Gjennom områderegulering for Karljohansvern er det lagt til rette for en videre 
utvikling av næringsparken. 
 
 
Samlet er det en underdekning av arbeidsplasser i Vestfold på ca 14 %, og ca 16% i Horten. Selv om det er 
sannsynlig at det alltid vil være en del pendling ut av fylket eller kommunen, er det et mål å redusere 
pendlingen.  I fylkesplanen er økt verdiskapning i Vestfold et viktig mål. Dette er konkretisert og utdypet i 
strategisk næringsplan for Vestfold hvor Horten er utpekt som en satsingskommune for elektronikk og 
maritime næringer. 
 
I Strategisk Næringsplan er det å sikre tilstrekkelige næringsarealer et av handlingspunktene. Videre er 
det å legge til rette for nye og attraktive boligtilbud gjennom kommunens arealplan et viktig punkt. Dette 
er fulgt opp gjennom nye attraktive boligområder ved Oreønningen, Rørestrand og Eikestrand. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1: Forskningsparken på Campus Vestfold 
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I Campus Vestfold er det en satsing på høgskole, forskningspark, NCE  MNT, inkubator og planlagt 
teknologipark.  Kopstad godsterminal og Hauan næringsområde er en satsing på logistikk og transport.    
I tillegg har Langmyra næringsområde på Skoppum et potensiale for fortetting og nye bedrifter. Ved 
byutviklingsprosjekter i Horten sentrum bør det også leggest til rette for næring, gjerne i kombinasjon 
med bolig. 
 
Norwegian Centre of Expertise - Micro- and Nanotechnologi (NCE-MNT) sine planer for utviklingen av sitt 
satsingsområde peker på at det må tas høyde for en økning i antall ansatte innenfor sektoren på 4000 
personer de neste 10 årene. Ikke all denne industrien vil kunne etablere seg på det nye området ved 
campus. Det er derfor behov for næringsområder også andre steder for å møte denne veksten. 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2:  MARS-ROVEREN CURIOSITY kjører rundt på den røde planeten med teknologi fra Horten.  
                  Det er  Hortensbedriften Memscap som har utviklet og levert sensorer til roveren. 
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5. Forslag til ny arealplan 
 
5.1 Generelt om forslaget 
 
Hovedsatsingen i forslaget er:  
 

 Satsing på Horten sentrum – en levende by med mange nye boliger. 
 Satsing på Campus Vestfold med høgskolerettet næringsutvikling,  studentboliger og 

nødvendig infrastruktur 
 Nye attraktive boligområder ved Oreønningen, Rørestrand og Eikestrand  
 Åpning for attraktive leiligheter ved golfkroa 
 Satsing på offentlig tjenesteyting og gode skoler 
 Utvikling av eksisterende tettsteder 
 Hensyn til landbruk, naturverdier og kulturlandskap 
 Ingen nye byggeområder i Hortensmarka 

 
Forslaget som presenteres er basert på et hovedprinsipp om spredt konsentrasjon. Det betyr at det skal 
satses på å videreutvikle de eksisterende tettsteder. Det er et mål å unngå spredt utbygging og tiltak som 
er konfliktfylte i forhold til landbruk og miljø.   
 
Det satses på Campus Vestfold med videre utvikling av høgskolen, forskningspark, aktivitetsbygg, 
infrastruktur og nye næringsområder knyttet opp mot høgskolemiljøet. Det legges til rette for 
høgskolerettet virksomhet på Vestmannrød i umiddelbar nærhet til høgskolen.  Tettstedet Borre skal 
utvikles ved at høgskoleområdet og Borre vokser sammen. I tillegg legges det til rette for nye attraktive 
eneboligtomter i området mot Tonsåsen. Utviklingstakten er usikker og vil bl.a. være avhengig hvor ny 
jernbanestasjon blir lokalisert.   
 
I forslaget legges det opp til økt boligbygging i Horten ved endret arealbruk i eksisterende byggeområder, 
fortetting på grå arealer i Horten sentrum og noe boligbygging i nord (Oreønningen, Skavli og Drasund). I 
tillegg legges det til rette for attraktive sjønære boliger i området mellom Rørestrand og Langgrunn.  På 
Skoppum satses det på boligbygging i Viulsrødåsen og Borreborgåsen. På Nykirke legges det til rette for 
boligbygging i Sletterødåsen. I tillegg åpnes det for en videre utbygging av Klokkeråsen sør. I 
Åsgårdstrand foreslås det bl.a. ny boligbygging på dyrket mark nord for paletten. 
 
Arealbruken er basert på en befolkningsvekst på 1,00 % pr år.  Det er satt av 435 dekar med 
næringsområder, snaue 800 dekar boligområder og 62 dekar områder for offentlig formål. Dette gir 
grunnlag for bygging av rundt 2200 boliger i løpet av planperioden. Det er noe mer enn behovet i 
perioden. Arealbruken i de planlagte utbyggingsområdene er vist i figur 5.1.  
 

                 
 
                Figur 5.1: Arealer avsatt til planlagte utbyggingsområder 
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5.2 Natur- og friluftsområder 
 
Sikring av viktige natur- og friluftsområder er en viktig del av kommuneplanen. Disse områdene er vist på 
kartet som LNF-områder. Det viktigste grepet for å ta vare på disse områdene er den langsiktige 
utviklingsstrategien. I tillegg kommer markagrenser og strengere vern av strandsonen. Det er et eget 
temakart om friluftsliv og rekreasjon, om naturverdi og om landskap.  
 
Det er også vist soner med særlig hensyn til friluftsliv, landskap og bevaring av naturmiljø. For soner med 
særlig hensyn til friluftslv er det tatt med viktige strandområder i tillegg til Hortensmarka med 
Borrevannet. For hensynssone landskap er det kulturlanskapet med Falkensten, Borrevannet og 
Borreskåla og Fjugstadområdet som er tatt med. For hensynssone bevaring av naturmiljø er det tatt 
utgangspunkt i naturtypekartleggingen. Alle A-områder er vist med hensynssone. Det fanger bl.a. opp en 
god del gamle og hule eiker.   
 
 

 
 

         Figur 5.2: Hensynssone naturmangfold omfatter bl.a. naturtyper med hule eiker. 
 

Statlige planretningslinjer for kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen omfatter vesentlige deler av 
Horten kommune. Avgrensningen er vist med en tykk stiplet strek på figur 5.7. Virkeområdet følger 
tidligere FV 670 fra Res grense til RV 310. Derfra følges RV 310 inn til Horten. Tettbebyggelsen i Horten 
og Åsgårdstrand omfattes ikke av retningslinjene. Fra Rørestrand følges bebyggelsen opp til Borreveien 
og fram til RV 19. Fra RV 19 går grensen for virkeområdet sørover midt på Tonsåsen slik at Adalstjern og 
det foreslåtte verneområdet kommer innenfor virkeområdet. En slik linje følges sørover til Adalsveien. 
derfra går grensen for virkeområdet østover til grensen for bebyggelsen i Åsgårdstrand. Virkeområdet er 
fastsatt av Miljøverndepartementet. 
 
Naturgrunnlag 
Naturgrunnlaget skal forvaltes på lang sikt, ut fra hensynet til naturens mangfold, produktivitet og evne 
til fornyelse. Karakteristiske hovedtrekk i naturtype og landskap må søkes opprettholdt, og verdifulle 
lokaliteter, forekomster og arter må tas vare på innenfor det økologiske samspill i sine miljøer. 
 
Herunder er det et siktemål å sikre en vannkvalitet som, ut fra stedlige forhold, gir grunnlag for naturlig 
plante- og dyreliv og tillater bading, annet friluftsliv og konsum av sjømat uten helserisiko. 
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Kulturminner og kulturmiljøer 
Det legges vekt på å bevare karakteristiske kulturlandskap, kulturminner, kulturmiljøer og enkeltstående 
eksempler på den særegne kystkulturen i området. 
 
Rekreasjon 
Grunnlaget for allmenn rekreasjon skal trygges og utvikles videre. Mulighetene for friluftsliv og 
opplevelse av natur- og kulturmiljø i kystsonen må opprettholdes og forbedres. 
 
I henhold til retningslinjene skal virkeområdet deles inn i tre ulike soner. Det er åpne områder, strandsone 
og sjøområder. I praksis skjer det ved at strandsonen defineres. Områdene innenfor vil da bli definert som 
åpne områder, mens det også kan defineres sjøområder. Fastsettingen av strandsonen skjer gjennom 
arealplanen. Miljøverndepartementet har utgitt rundskriv og veiledninger om hvordan strandsonen skal 
fastlegges.  
            
                                               
Grensen for strandsonen ble 
fastsatt i arealplanen i 1999. Fokus fra 
statlige myndigheter er nå flyttet til 
100 meters beltet. RPR-O strandsone 
er nå tatt ut. Det er nå innført egne 
bestemmelser for fritidsbebyggelse 
innenfor 100 meters beltet. I tillegg er 
det fastsatt byggegrense mot sjø i 
byggeområdene.   
 
Markagrense mot Hortensmarka i 
vest i er vedtatt tidligere og det 
foreslås ingen endring. Som følge av 
kommunestyrets vedtak om å åpne 
for regulering av boliger på 
Eikestrand, er markagrensen mot sør i 
Horten foreslått flyttet til sør for 
Langgrunn.  
                                                                            Figur 5.3: Sikring av strandsonen er et viktig tema i Vestfold 
 
 
5.3  Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
 
Horten kommune har mange vakre og viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. Disse stedene 
er kilder til opplevelse og gjør kommunen attraktiv. Regionalt verneverdige kulturlandskap er vist på 
temakart landskap og med hensynssone knyttet til plankartet  
 
Kommunen har flere områder som er fredet etter kulturminneloven. Det gjelder blant annet områder på 
Karljohansvern og ved Borrehaugene. Fredete områder er vist med hensynssone båndlagt etter annet 
lovverk. Her gjelder fredningsbestemmelsene foran kommuneplanen. Automatisk fredete kulturminner 
er også vist på kart.  
 
Området rundt Borrehaugene er særlig viktig av flere grunner. Det inngår i et område hvor Regjeringen 
har bestemt at Norge skal søke inntatt på UNESCOs liste over verdens kulturarv.  Det er også et viktig 
område for veiledning og opplevelse av kulturminner. Midgard historiske senter med den nye Gildehallen 
er viktig i så måte. Dette sammen med kyststien og mye bruk, gjør dette til et viktig område for både 
natur, kultur og friluftsliv.  
 
Horten kommune har tre middelalderkirker som representerer viktige kulturminner. 
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Sone med særlig hensyn bevaring av naturmiljø av Kulturmiljø vil bli benyttet for å markere områder 
med bevaringsverdig bebyggelse. Det er tatt utgangspunkt i de kartlagte områdene fra sentrumsplanen. I 
tillegg kommer et område i øvre Keisemark som Riksantikvaren har kartlagt.  
 
I tillegg er eksisterende områder som er regulert som spesialområde for bevaring markert med 
hensynssoner.  
 
Vestfold fylkeskommune har valgt ut 35 kultumiljø av nasjonal verdi. Tre av disse kultutmiljøene er i 
Horten kommune 
 
Kulturmiljøene er: 
 

 Edvard Munchs hus 
 Borre 
 Karljohansvern 

Edvard Munchs hus - Åsgårdstrand 
Hensynsonen tar i tillegg til det fredete anlegget, med seg strandlinjen nedenfor huset og nordover. Denne 
stranden er å gjenfinne i mange av Munchs motiver. Kontakten mellom Edvards Munchs hus og sjøen er 
sentralt for å oppleve kulturminnet i sitt opprinnelige landskap.  
 
Borre 
Landskapet fra Langrunn i nord til Fjugstad i sør danner rammene for et av de viktigste maktsentrene fra 
vikingtid i Norden. Hensynsonen rommer kulturminner fra steinalderen til i dag og er usedvanlig rikt på 
kulturminner. Det er sammenhengen mellom kulturminnene, gårdene, veiene og landskapet for øvrig som 
tilkjennegir den historiske kontinuiteten.  
 
Karljohansvern, Indre havn. Løvøya og Falkensten 
Militærhistorie, middelalder- og adelens historie med forankring i den strategiske beliggenheten langs 
Oslofjorden, har formet området.  Området er av nasjonal verdi og er usedvanlig rikt på kulturminner. 
Løvøya og Falkenstensområdeter har alderdommelig, landlig preg, mens etableringen av Karljohansvern 
tidlig på 1800-tallet, ga grunnlaget for etableringen av Horten by. 
 
Det er utarbeidet retningslinjer til disse hensynssonene.  
 

                 
 
                 Figur 5.4 Borrehaugene med kulturlandskapet omkring av viktig for kultur,  
                                    opplevelser og friluftsliv i Horten kommune 
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5.4 Behov for nye offentlige områder  
 
Det er behov for arealer til ulike offentlige formål. Dette gjelder bl.a. skoler, barnehager og sykehjem.  
 
Skoler 
I dag er det seks barneskoler og tre ungdomsskoler i kommunen.  Det er fire innenfor Horten by, en på 
Nykirke (Fagerheim), en på Skoppum (Lysheim) og en i Åsgårdstrand (Åsgården). Det er god kapasitet på 
Fagerheim, Lysheim og Åsgården, mens det er begrenset kapasitet på skolene i Horten. Situasjonen 
bedres noe når Granly blir bygget ut til tre paralleller.   
 
Barnekullet ligger nå mellom 300 og 350 elever hvert år.  Selv om det er forventet en befolkningsvekst på 
rundt en prosent i året, vil ikke barnekullene øke like mye Det er fordi prognosene viser at befolkningen 
blir eldre. Etter MMMM prognosen fra Statistisk sentralbyrå skal barnekullet i gjennomsnitt for 
aldersgruppen 6 – 12 år være 313 i 2015 og 344 i 2040. Det er sannsynlig at den største veksten kommer 
i Horten. En aktuell løsning kan være utbygging av Lillås skole til tre paralleller. Dette vil bli vurdert 
videre i en skolestrukturplan som kommunalområde oppvekst skal utarbeide. 
 
Det er også et mål at alle tettsteder skal ha en barneskole. I dag er det ikke barneskole på Borre. 
Innbyggerne på Borre har et klart ønske om en ny barneskole.  
 
I kommuneplanen fra 2007 er det satt av et offentlig område for en framtidig skole på Borre. Selv om det i 
dag ikke er aktuelt med noen ny skole er det ønskelig å ha arealer til en framtidig skole. Når tettstedet 
bygges ut, kan bli behov for andre offentlige tjenester som for eksempel ny barnehage.    
 
Barnehager 
Horten kommune har tilnærmet full barnehagedekning. Det har vært noen utfordringer med dårlig 
bygningsmasse og varierende uteområder. Med ny barnehage på Baggerødbanen, Indre havneby og på 
Nykirke blir situasjonen bedret. Det er noen områder som er satt av til Offentlig eller privat tjenesteyting. 
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5.5 Boligbygging og behov for nye boligområder 
 
For å vurdere boligbehovet i den kommende planperioden, er forventet befolkningsvekst en viktig 
parameter. Befolkningsveksten har variert relativt mye fra år til år. I 2008 og 2010 var veksten i Horten 
kommune på henholdsvis 1,49 % og 1,39 %, mens den i årene fra 2003 til 2007 lå mellom 0,35 % og 0,44 
%. Fra 2014 til 2015 var veksten på 0,57 %.  De siste ti årene har befolkningsveksten i gjennomsnitt vært 
0,83 %, mens den de fem siste årene har vært på 0,94 % i gjennomsnitt.  Middelprognosen fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB) tilsvarer en vekst på rundt 0,75 %. Også nasjonalt har det vært en økning i befolknings-
veksten de siste årene. Dette skyldes særlig økt innvandring.  Sverige, Polen og de baltiske landene er 
blant de som har økt mest.  
 
Ved siste kommuneplan ble det lagt til grunn en vekst på rundt 1,1 %. Med utviklingen de to siste årene 
og vesentlig lavere prognoser fra Statistisk sentralbyrå synes dette svært høyt. På den annen side er det 
klare politiske ambisjoner om høy vekst. Administrasjonen har i de nye boligberegningene lagt til grunn 
en vekst på 1,0 %. Det vil tilsvare et boligbehov på rundt 1800 boliger i planperioden.  
 
Boligbyggingen har variert over tid. Siden år 2000 har det i gjennomsnitt blitt bygget 111 boliger pr år. Da 
er studentboliger medregnet. Uten studentboliger er gjennomsnittet 91boliger pr år. Det er et mål å få 
bygget 150 nye boliger pr år. Det er fortsatt betydelige arealer som er satt av til boligformål, men som 
ennå ikke er utbygd. Derfor er det ikke behov for et stort antall med nye boligområder. I Horten 
kommune er det nå arealer for bygging av mer enn 1500 boliger. Av dette er det i overkant av 1000 i 
Horten by. Det omfatter Indre havneby, flere fortettingsprosjekter i sentrum samt prosjektene Skavli vest 
og Drasundodden. I tillegg kommer planlagte boligområder på Skoppum (Viulsrød og Borreborgåsen), på 
Nykirke (Sletterødåsen) og litt i Åsgårdstrand.  
 
Ved behandlingen av mål og strategier for arealutviklingen i Horten kommune, kom det fram ønsker om 
at alle tettstedene skulle får mulighet for en videre utvikling av boligarealer. Åsgårdstrand og Nykirke ble 
nevnt spesielt. For å kunne svare ut dette er det utarbeidet en tabell som viser situasjonen i de enkelte 
tettstedene. Det er tatt utgangspunkt i en vekst i alle tettsteder på 1 %. Det er en vekst som kan være 
mulig dersom Horten lykkes i å få en svært høy bostedsattraktivitet. 
 
Regionalanalysen fra Telemarksforskning viser at bostedsattraktiviteten har vist en synkende tendens de 
siste årene. Denne utviklingen må snus, dersom kommunen skal få den ønskede befolkningsvekst. 
 
 

  Innbyggertall Årlig boligbehov Behov i perioden Ikke utbygd fra Nytt behov 

    Med vekst på 1 % 2015 - 2027 gammel plan   

Horten 19 007 95 1140 1250 -110 

Åsgårdstrand 3 089 15 185 47 138 

Skoppum 2 087 10 125 190 0 

Borre 1 340 7 80 240 0 

Nykirke 1 228 6 74 150 0 

Sum 26 751 134 1 605 1 877 29 
 
 
Tabellen viser at alle tettstedene, unntatt Åsgårdstrand, har tilstrekkelig med ikke realiserte 
boligområder.  
 
Ordningen med byggesirkler for eksisterende boliger og fritidsboliger i LNF videreføres. Dette forenkler 
behandlingen av kurante byggesaker. Dette gjelder ikke innenfor strandsonen. Der varslet fylkesmannen 
innsigelse ved forrige rullering. Byggesaker for eksisterende boliger og fritidsboliger i strandsonen må 
derfor fortsatt behandles som dispensasjonssaker.  
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5.6 Næringsutvikling  
Det er behov for tilstrekkelige næringsarealer for ulike typer næringer. Dette gjelder både kontorlokaler 
og produksjonslokaler.  Gjennom arealplanleggingen skal det aktivt legges til rette for eksisterende og ny 
næringsvirksomhet ved at en ligger i forkant med hensyn til å dekke etterspørsel etter næringsareal for 
ulike behov. I planen skal behov for næringsareal vurderes. 
God arealutnyttelse på næringsområder er viktig og skal innarbeides i retningslinjer og utfyllende 
bestemmelser til kommuneplan og reguleringsplaner. Det bør settes minimumskrav til arealutnyttelse (% 
BRA), varierende etter formål og virksomhetens art. 
 
Næringsarealer 
Arbeidsplasser er viktig for utviklingen i kommunen. Det bør sikres at det er tilstrekkelig med 
næringsarealer både for ny virksomhet og for utbygging av eksisterende bedrifter. Områdene må kunne 
ivareta en positiv næringsutvikling og vekst i fremtidsrettede arbeidsplasser. Dette arbeidet bør skje i tett 
dialog med kommunens næringsliv. 
 
Samordnet bolig, areal- og transportplanlegging  
Det er en utfordring å lokalisere riktige virksomheter på riktig sted. I utgangspunktet har kommunen lagt 
vekt på ABC-prinsippet. Det innebærer at arbeidsplasser med mange ansatte (kontorarbeidsplasser, 
offentlig virksomhet) bør lokaliseres sentralt i byene, mens virksomheter med få ansatte som generer 
mye transport (lager, logistikk) bør lokaliseres langs hovedveier.  
 
I tillegg kommer spørsmålet om lokalisering av handel. Detaljhandel bør i størst mulig grad lokaliseres til 
sentrumsområdene. Regional plan for handel og sentrumsutvikling gir et godt grunnlag for å vurdere 
lokalisering i kommunen.  
 
 
5.7 Campus Vestfold 
 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold er sentral for utviklingen av regionen og for Horten kommune. Campus 
Vestfold er lokalisert på Bakkenteigen på Borre sør for selve tettstedet.  
  
Campus Vestfold er en motor for 
utviklingen i regionen og i Horten 
kommune. Det er det største campus 
i Høgskolen i Buskerud og Vestfold 
med ca 4.500 studenter og 500 
ansatte. Sammen med forskningspark 
og den planlagte teknologiparken er 
dette et nav for utviklingen i 
kommunen. I kommuneplanen er det 
satt av 196 dekar til høgskole og 
forskningspark og 189 dekar som 
utviklingsområde for Campus 
Vestfold.  
 
I planen åpnes det nå for en utvikling innenfor dagens høgskoleområde. Det kan bl.a. gi mulighet for en 
bedre utnyttelse av de store parkeringsarealene i området. 
 
I tillegg til campus kommer nye boligområder blant annet i Tonsåsen. På sikt vil dette vokse sammen med 
tettstedet Borre til en ny kraftfull bydel i kommunen.  
 
Statsbygg og høgskolen har gjennomført et Campusutviklingsprosjekt i samarbeid med bl.a. næringslivet 
og Horten kommune. En del av dette arbeidet var et mulighetsstudie . Denne studien viser en mulig 
utvikling med ca 300.000 m2 ny næring og høgskole og 1.200 – 1.500 nye boliger.  
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Høgskolen i Vestfold gjennomførte i 2010 en full samlokalisering til Campus Vestfold. Dette er et 
konkurransefortrinn i forhold til de fleste andre høgskolene i landet. Høgskolen ble fra 1.1.2014 slått 
sammen med høgskolen i Buskerud. Nå pågår det en prosess med sammenslåing med høgskolen i 
Telemark. Sammen har disse høgskolene universitetsambisjoner. 
 
Horten kommune har klare målsettinger om å styrke høgskolen og legge til rette for en positiv utvikling. 
Horten har et særskilt regionalt ansvar som vertskommune for Campus Vestfold. På bakgrunn av dette 
åpnes det nå for en utvikling av dagens høgskoleområde. 
 

       
 
      Figur 5.7: Campus Vestfold er viktig for utviklingen i regionen 
 
De siste årene er det bygget et aktivitetsbygg med idrettshall, svømmehall med helikopterveltsimulator 
og et brannsimulatoranlegg. En kunnskaps- og forskningspark (Oslofjord Research & Innovation Park) 
med topp moderne simulator og laboratoriefasiliteter åpnet i 2011. Bygget er allerede fullt utleid. De 
viktigste leietakerne er NCE Micro- & Nanotechnologi, Cilicia inkubatoren Innovasjon Norge, Høgskolen i 
Vestfold og andre aktører innen mikroteknologi, innovasjon, maritim elektronikk og andre maritime 
næringer. Neste byggetrinn er nå under planlegging pga økt plassbehov og nyetableringer  
 
Høgskolen har en beliggenhet som gir noen arealmessige begrensninger. Mot vest ligger Adalstjern 
naturreservat.  På østsiden av FV 325 er viktig kulturlandskap, landbruk, kulturminner og andre 
miljøverder. Mot sør har fylkesmyndighetene tidligere sagt at videre utvikling sør for Kimestadveien ikke 
er aktuelt. Det betyr i praksis at videreutvikling av høgskolen og høgskolerettet virksomhet må skje mot 
nord. Horten kommune legger opp til at høgskolen og tettstedet Borre etter hvert vil gro sammen. Her er 
det satt av et stort utviklingsområde for Campus Vestfold som gir rikelig med utviklingsmuligheter de 
kommende årene.  
 
I dette området er det viktig å prioritere virksomhet som styrker klyngesatsingen innen teknologi og 
maritime næringer. 
 
Satsing på mikro- og nanoteknologi 
Horten har landets mest konsentrerte bedriftsmiljø innen mikroteknologi og marineelektronikk 
(SensoNor, Kongsberg Maritime, Kongsber NorSpace, GE Vingmed sound, Norautron m.fl).  
 
Satsing på et nasjonalt mikroteknologisenter i Horten var en viktig del av arealplanen som ble vedtatt i 
1999. I 2007 ble denne satsingen flyttet til Bakkenteigen. Høgskolen i Buskerud og Vestfold satser nå 
sterkt på mikroteknologi og har et godt samarbeid med bedriftene i området. Dette miljøet er nå utpekt 
som et Center of Expertise innen micro og nanoteknologi (NCE – MNT). Det betyr at dette miljøet er en av 
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tolv nasjonale næringsklynger som nasjonale myndigheter vil satse på. Ambisjonen nå er å satse på å bli 
et Global Center of Expertise i løpet av 2016.                      
 
Satsing på studentboliger 
For å skape et levende og aktivt miljø på campus er det viktig med studentboliger nær høgskolen. Horten 
kommune ønsker at flest mulig av studentene skal bo i kommunen. Kommunen ønsker særlig å legge til 
rette for studentboliger på campus og i Horten sentrum. Høgskolen er særlig opptatt av studentboliger på 
campus. De siste årene er det bygget ca 250 studentboliger på campus. I tillegg er det et mål å få bygget 
hundre studentboliger i Horten sentrum. Det legges også til rette for flere studentboliger på campus.  

 
 
I kommuneplanen ble Vestmannrød foreslått som et aktuelt område for studentboliger.  Det har en 
beliggenhet som er gunstig i forhold til høgskolen. Tunet med bygningene er fradelt dyrket mark og det er 
ikke lenger en landbrukseiendom. En utfordring er at Vestmannrød ligger innenfor et regionalt 
verneverdig kulturlandskap. I utgangspunktet er det ikke ønskelig med utbygging på østsiden av fv 325. I 
siste kommuneplan ble det åpnet for høgskolerettet formål inkludert noe studentboliger 
 
Det siste året har det vært brann på 
Vestmannrød og hovedbygningen 
totalskadet. Bygningsmassen ellers er i 
dårlig stand.  
 
Den videre utvikling må avklares gjennom 
en detaljregulering i nært samarbeid med 
kulturminnemyndighetene.  Det er viktig at 
eventuell ny bebyggelse tilpasses 
kulturlandskapet.  Planformål offentlig og 
privat tjenesteyting med bestemmelser om 
høgskolerettet formål inkludert noen 
studentboliger er fortsatt planformål. 
 
 
 
 
 
       

Figur 5.10 Vestmannrød (før brannen)har en beliggenhet  
                    som gjør den egnet for virksomhet knyttet til     
                    høgskolen  

 

Figur 5.8 Nye studentboliger på Campus Vestfold 
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5.8 Utbygging av Vestfoldbanen 
 
Utbygging av Vestfoldbanen og valg av trase gjennom Horten kommune er et sentralt tema for den videre 
utviklingen i Horten kommune. 
 
Jernbaneverket har utarbeidet en 
konseptvalgsutredning for utbygging 
av Vestfoldsbanen. I denne utredningen 
er det fire alternativer gjennom Horten 
kommune. Det er et alternativ 
(Bakkenteigen) med stasjon nær 
høgskolen, et med stasjon øst for 
pukkverket ved rv 19 (Skoppum øst) og 
et alternativ med stasjon vest for 
Skoppum i nærheten av bomstasjonen 
på rv 19 (Skoppum vest).  I tillegg ville 
Jernbaneverket ha med et alternativ 
med Skoppum vest uten stasjon.  
 
Etter ekstern kvalitetssikring og 
behandling i 
Samferdselsdepartementet ble 
Vestfoldbanen tatt inn og prioritert i 
Nasjonal transportplan. Planen ble 
vedtatt i Stortinget i juni 2013. Der 
legges det opp til at parsellen Nykirke – 
Barkåker skal være ferdig utbygget til 
2023. Fastsetting av trase og valg av 
stasjon skal skje gjennom en kommune-
delplan i Horten, Tønsberg og Re 
kommune. 
 
Arbeidet med kommunedelplanen 
startet opp med fastsetting av 
planprogram. I alle tre kommunene ble 
det vedtatt at alternativet uten stasjon 
skulle tas ut av det videre planarbeid. 
Dette ble godkjent av 
samferdselsdepartementet høsten 2014. Arbeidet med kommunedelplanen skal være ferdig i 2016. Da vil 
det bli fattet et endelig vedtak om valg av trase og stasjonslokalisering. 
 
Valg av jernbanetrase er ikke tema i denne planen. Det vil skje gjennom vedtak av kommunedelplanen.  
Når kommunedelplanen for jernbane er vedtatt, vil traseen bli lagt inn på plankartet i arealdelen. 
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5.9 Trafikk og vei 
 
Nordoverveien 
Fra Horten sentrum har det i mange år ligget inne en ny veiforbindelse mot nord. Det er fv 310 som skulle 
følge Strandpromenaden og komme ut på den gamle veien rett nord for Dampejordet. Tanken var at 
fergetrafikken mot nord skulle følge denne veien. Etter at fergeoppstillingsplassen er flyttet og ny rv 19 er 
ferdig, går fergetrafikken på nye rv 19. Det er ikke ønskelig å lede fergetrafikk nordover gjennom Horten 
sentrum. 
 
Det er mye lokaltrafikk i Falkenstensveien / Torggata og en ny vei kunne muligens redusert dette 
problemet.  Rambølls trafikkanalyse fra 2007 viser imidlertid også at nordoverveien heller ikke vil løse 
problemene med lokaltrafikk.  Med dagens veibevilgninger er det heller ingen mulighet for realisering av 
en slik veg de nærmeste tiårene. En nedgradering av denne veien er også positivt for planløsninger i Indre 
havneby.  
 
Denne planen legger ingen begrensninger på en eventuell ny vurdering av en nordovervei. De kritiske 
arealene mellom Major Wetlesens gate og Falkestensveien er kommunalt eide.  
 
Omkjøringsvei Åsgårdstrand 
Det har i mange år vært en diskusjon om en omkjøringsvei for å hindre gjennomgangstrafikk gjennom 
Åsgårdstrand. Kommunestyret har fattet et vedtak om å kontakte Tønsberg kommune og Vestfold 
fylkeskommune med sikte på å planlegge en ny vei fra Blixekilen og ut til fv 325. En slik vei går i sin helhet 
i Tønsberg kommune.  
 
Ny Oslofjordkryssing 
Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgsutredning for Oslofjordkryssing. Der anbefales en videre 
utredning av alternativer med bro eller tunnel mellom Horten og Moss.  Saken har vært på høring og det 
er ikke avgjort om det skal arbeides videre med planene.  
 
 
5.10 Andre områder for handel 
 
I henhold Regional plan for handel og kjøpesenterutvikling i Vestfold fra 2009 kan kommunene gjennom kommuneplanen fastsette ”andre områder for handel”. Dette er for å vise handelsområder utenfor 
sentrum av byene.  Det er særlig aktuelt for større handelsområder med plasskrevende handel som det 
ikke er lett å innpasse i et sentrum. I denne planen forslås det at Horten handelspark i Trimveien (det som 
er vist med forretningsformål) blir et av disse områdene. Eierne har i tillegg foreslått et areal på sørsiden.   
I denne planen er dette foreslått som næringsområde 
 
I tillegg er Linden park foreslått som annet område for handel.  
 
Det er et klart behov for å finne plass til plasskrevende handel og store forretning som det ikke er mulig 
ha i Horten sentrum. Trimveien er ikke noe ideelt sted for slik handel. Dette bør ligge nærmere Horten 
sentrum. Søndre delen av HAC / ROM – området kunne være alternativ. For å unngå at dette blir nye 
detaljhandelsområder, kan det vedtas bestemmelser om minimumsstørrelse på forretninger. Dette vil bli 
nærmere vurdert og avklart gjennom senere planarbeid.   
 
Linden park AS har søkt om å endre planformålet på Linden park, et friområde på sørsiden og et areal på 
østsiden til sentrumsformål. Administrasjonen har ikke anbefalt det men i stedet endret til blandet 
formål. Det er naturlig å se det i sammenheng med de ulike utviklingsområdene.  
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5.11 Hensynssoner 
 
Plan- og bygningsloven av 2009 innfører hensynssoner som et nytt virkemiddel i kommunal 
arealplanlegging. Formålet med sonene er å vise hensyn og restriksjoner som har betydning for bruk av 
arealene. Lovens § 12-6 angir at hensynssonene i kommuneplanens arealdel skal legges til grunn ved 
utarbeidelse av reguleringsplan. I lovens § 11-8 gis det hjemmel for å angi ulike typer hensynssoner og 
rammer for å knytte utfyllende retningslinjer og bestemmelser til dem. Sonene angis på plankartet med 
ulike skravur og nummereres etter reglene i nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner og digitalt 
planregister. 
 
Følgende hensynssoner er brukt: 
 

a) Sikrings-, støy og faresoner 
 Faresone, ras og skredsone (kvikkleire) 
 Faresone, ras og skredsone (steinsprang) 
 Faresone springflo 
 Faresone Forurenset grunn  
 Faresone høyspentanlegg 
 Støysone 1 (rød sone) 
 Støysone 2 (gul sone) 
 Sikringssone ammunisjonslagring 

 
b) Sone med særlig krav til infrastruktur 

 Sone som skal sikre muligheten for gjennomføring av ny vei mellom rv 19 og fv 325 
 Sone som skal sikre muligheten for gjennomføring av ny dobbeltsporet jernbane langs de 

to alternativene som er vist i jernbaneverkets mulighetsanalyse  
 Sone med særskilt krav til vannbåren varme (område som skal forsynes med fjernvarme) 

 
c) Sone med særlig hensyn til friluftsliv, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø 

 Sone med særlig hensyn til landskap 
 Sone med særlig hensyn til friluftsliv 
 Sone med særlig hensyn til naturmiljø (naturmangfold)  

 
d) Sone for båndlegging  

 Båndleggingssone. Vernet etter lov om naturvern 
 Båndleggingssone. Vernet etter lov om kulturminner 

 
e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer 

 Sone med krav om felles planlegging for eiendommer tilhørende Horten Aluminium 
Conductor (HAC), ROM eiendom og Horten havnevesen. 

 
For sikrings-, støy og faresonene er det fastsatt bestemmelser om tiltak i sonene. For sone b om krav til 
infrastruktur er det også fastsatt bestemmelser om krav til vannbåren varme og tilknytning til 
fjernvarme. Det er også bestemmelser som sikrer avklaring av veitrase og jernbanetrase før nærliggende 
boligområder utbygges.    
 
Til sone c med særlig hensyn til friluftsliv, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø er det 
knyttet retningslinjer for å signalisere kommunens holdning til arealbruk og hensyn som bør ivaretas ved 
eventuelle tiltak etter loven. 
Sone d med båndlegging etter annet lovverk viser soner hvor annet lovverk fastsetter arealbruken. Det 
gjelder 15 områder som er vernet etter naturmangfoldsloven. Her er det vernebestemmelser til hvert 
område som styrer arealbruken. Det er også 4 områder som er fredet etter kulturminneloven. Her er det 
fredningsbestemmelser for hvert område.  
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6. Utviklingen i de enkelte tettsteder 
 
6.1 Utviklingen i Horten (inkludert området fra Falkensten til Langgrunn) 
 
I Horten by bor det nå rundt 19.000 mennesker. Likevel er det et stort potensial for byutvikling med 
fortetting av grå arealer i sentrum. På lengre sikt kan det være mulig å bygge 2.000 – 2.500 nye boliger i 
disse områdene. Det som er planlagt først er Indre havneby hvor det lagt opp til 600 – 800 nye boliger. 
Der er det vedtatt en områderegulering og arbeidet med detaljregulering av enkelte områder starter opp 
nå. For utviklingsområdene i Horten sentrum er det aktuelt med en relativt tett utbygging. Når det gjelder 
utviklingen i Horten sentrum, vises det til kommunedelplan for Horten sentrum. 
 
Dette kapitlet (6.1) gjelder Horten by fra Falkensten til Langgrunn.  Når det her står Horten er det ment 
byen og ikke hele kommunen.   
 
 

             
 
     Figur 6.1: Det er fortsatt mulighet for fortetting og bedre utnyttelse av de grå områdene i Horten  
 
Kommunestyret i Horten har tidligere vedtatt at Horten sentrum skal være et naturlig tyngdepunkt i 
kommunen. Kommunen har som målsetting å styrke den sentrumsnære handels- og 
næringsvirksomheten, og samtidig utvikle sentrum visuelt og sosialt slik at det blir et naturlig møtested. 
Horten sentrum skal fremstå som et naturlig tyngdepunkt både funksjonelt og visuelt.  
 
Det bør fortsatt satses på fortetting i Horten. Dette bør imidlertid gjennomføres på en slik måte at Horten 
beholder preget av å være en grønn hageby. Det betyr at man må ta vare på de grønne lungene som 
finnes. I tillegg bør forholdene legges til rette for å beholde private hager som en del av kommunens 
grønnnstruktur. Fortetting bør særlig skje på «grå arealer» og ved å bygge tettere i sentrumskjernen. 
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For å unngå at Horten etter hvert gror sammen med de andre tettstedene i kommunen er det viktig å 
beholde klare grenser mot LNF-områdene omkring. Derfor har kommunestyret vedtatt markagrense mot 
vest og mot sør.  
 
 
Boligbygging 
I de vedtatte mål og strategier for arealutviklingen i Horten kommune er det lagt opp til at det skal bygges 
ca 150 boliger i året. Av dette skal ca hundre boliger bygges i Horten sentrum.  Dette omfatter bl.a. Indre 
havneby, Vekterkvartalet og andre grå områder. Det planlagte hotellet på Rustadbrygga og ny 
videregående skole vil også kunne frigjøre eiendommer som kan reguleres til boligformål. I tillegg 
kommer utviklingsområdene ved sjøfront øst – Ytre havn. Disse har et stort potensial for byutvikling i et 
langsiktig perspektiv. Dette er beskrevet videre i kommunedelplanen for Horten sentrum. 
 
Utenom sentrum er det rundt 180 boliger på områder som tidligere er avsatt til boligbygging, men ennå 
ikke utbygd (Skavli og Drasundodden).  Det er også vedtatt en reguleringsplan med bygging av boliger der 
Steinsnes gartneri lå. Her er det lagt opp til rundt 90 boliger.  
 
I mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune er det en tabell som viser prognoser 
for en trinnvis boligutvikling i Horten sentrum. Den viser en utbygging av 227, 330 og 400 boliger i 
sentrum i de tre kommende fireårs periodene. Med utgangspunkt i et samlet boligbehov i kommunen ca 
1800 boliger i 12 års perioden er det rom for ca 550 boliger andre steder 
 
                    

 
     
Figur 6.2: Store deler av Horten har utsikt til sjøen  
 
 
Det er også et mål å kunne tilby mer attraktive boliger. Det har vært etterlyst av næringslivet og er også et 
mål i strategisk næringsplan. I dag er mange næringslivsledere bosatt i andre kommuner. Sjønære 
eneboliger eller eneboliger med god utsikt har vært nevnt som ønske.  
 
I dette planforslaget er det fire områder som representerer nye attraktive boligsområder. Det er et 
område ved Oreønningen, det er to sjønære områder sør i Horten og det er leiligheter ved Golfkroa. I 
tillegg kommer området ved Drasundodden som også er sjønært og attraktivt. 
 
Ved Oreønningen er det en mindre slalombakke som har vært lite i bruk de siste årene. Det brukes noe til 
skileik og snowboard når det er snø. Området er på 19 dekar og ligger i et eksisterende eneboligområde.  
Kommunalområde teknisk har i planprosessen foreslått at dette skal endres til boligområde. 
Dersom dette skal bli boligområde, er det nødvendig med erstatningsareal. En tidligere hoppbakke, 
Nordlibakken, ligger 200 til 250 meter unna. I planen er det foreslått rekkefølgebestemmelser som sikrer 
at det skal opparbeides et nytt anlegg for skileik og snowboard i Nordlibakken før boligområdet kan 
bygges ut. I tillegg må et gammelt stillas rives.    



 side 31 
 

______________________________________________________________________________ 
08. juni 2015        Kommuneplanens arealdel - planbeskrivelse 

                   
 
                 Figur 6.3:  Den gamle slalombakken ved Oreønningen kan bli et attraktiv nytt boligområde 
 
 
 
Forslag leiligheter ved golfkroa 
Ved forrige rullering av kommuneplanen 
fremmet eieren av Borre golfbane et forslag om 
bygging av et hotell ved Borre golfbane. Det var 
planlagt rundt tunet ved Golfkroa. Noe 
bygningsmasse skulle rives. Forslaget ble tatt 
med i arealplanen. Det var krav om at de nye 
byggene måtte tilpasses tunet og kulturland-
skapet og det var begrensninger på størrelse og 
utforming. Hotellprosjektet er ikke realisert og 
eier vurderer det ikke lenger som aktuelt. Det er i 
stedet fremmet et forslag om å bygge leiligheter 
for salg og utleie.  

                
                          Figur 6.4: Det er planer om leiligheter ved golfkroa                 
                                                                          på Borre golfbane  

 
Sjønære boliger ved Rørestrand og Eikestrand 
 I området mellom Rørestrand og Langgrunn (Eikestrand) er det forslått utbygging av boliger. Dette ligger 
innenfor strandsonen i henhold til RPR-Oslofjorden og innenfor den markagrensen som ble vedtatt i 
2007.  Området er en del av buffersonen i forbindelse med verdensarvsøknaden og det er registrert 
mange kulturminner på stedet. Samtidig er det et meget attraktivt boligområde.  
 
I forbindelse med behandlingen av RPBA ønsket et flertall i kommunestyret at dette området skulle tas 
med innenfor de langsiktige utbyggingsgrensene. Det ble gjennomført en konsekvensutredning av 
fylkeskommunen. Den konkluderte med at det var store konflikter i bl.a forhold til kulturminner. 
Området ble derfor ikke tatt med innenfor langsiktige utviklingsgrenser.  
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                Figur 6.5: Eikestrand ligger mellom Langgrunn og Rørestrand 
   
 
Eikestrand eiendom søkte i 2014 om å sette i gang regulering til boligformål. Kommunestyret fattet da 
følgende vedtak: 
 

Kommunestyret anbefaler at det settes i gang reguleringsarbeid for boligutvikling på 
gbnr 19/106. Kommunestyret legger til grunn for videre arbeid med planen at det ikke bygges 
innenfor 100- metersbeltet. Videre vil Kommunestyret påpeke at et er viktig at planen tar hensyn til 
fornminner i området. Disse bør integreres som en del av utviklingen. 

 
Senere har grunneieren ønsket at det skulle være innspill til rullering av kommuneplanen. Med 
utgangspunkt i kommunestyrets vedtak, er Eikestrand tatt med i administrasjonens innstilling. 
Rørestrand eiendom har fremmet et tilsvarende forslag mellom Eikestrand og Rørestrand camping.  
 
Det er naturlig å likebehandle forslaget fra Rørestrand eiendom og Eikestrand. Begge forslagene er derfor 
med i administrasjonens innstilling.  
 
 

                  
 
                 Figur 6.7: Grunneiers forslag til utbygging av Eikestrand  
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Forslag om bygging i Hortensmarka  
Det er kommet flere forslag om boligbygging i Hortensmarka. Alle forslagene ligger innenfor den vedtatte 
markagrense. Hortensmarka er et svært viktig friluftsområde både sommer og vinter. Borrevannet utgjør 
en barriere mot vest.  Området er lite og blir derfor sårbart for utbygging. Det har vært vedtatt en 
markagrense mellom bebyggelsen i Horten og Hortensmarka siden 1991. I kommunedelplanen for idrett 
og friluftsliv er sikring av markagrensen et viktig tema. Dette er også sentralt i de mål og strategier som 
ble vedtatt i formannskaper 12.januar i år.   
 
Følgende forslag om bygging i marka er ikke med i administrasjonens innstilling: 
 
Områdenavn      grunneier         Areal 

Område B Ved Hovet 
 

Einar Nagell-Eriksen 5,3 dekar 

 Område D vest for handelsparken 
 
Einar Nagell-Eriksen 29 dekar 

Område E ved Kongeveien 
 

Einar Nagell-Eriksen 141 dekar 
 Ved Knutsrødveien Arne Petter Christensen 44 dekar 

 
Det er likevel åpnet for noe aktivitet innenfor markagrensen. Det gjelder Golftunet hvor det er et 
byggeområde avsatt til golfhotell og det gjelder alternativ bruk av bygningsmassen på Semb hovedgård. 
Planen åpner for leiligheter i stedet for hotell på golftunet og for næring eller kontor i 
landbruksbygningene på Semb hovedgård. 
 
 
Fra golf til LNF 
Borre golfbane har sagt opp leieavtalen for den delen av golfbanen som ligger ved Eskebekk. Grunneieren 
søker nå om å få dette tilbakeført til landbruksformål. Grunneieren ønsker området tilbakeført til LNF. 
Administrasjonen stiller seg positiv til dette. Det er etablert to fangdammer i Eskebekken. De er viktige 
for biologisk mangfold og fungerer som biologiske renseanlegg for tilførsler av næringssalter til 
Borrevannet. Det er foreslått bestemmelser som sikrer det biologiske mangfoldet i dammene og ved 
kantvegetasjon langs bekken.  
 
Fra en landbruksfaglig vurdering kan det være ønskelig å fylle igjen en av dammene slik at det bli litt mer 
dyrket mark og lettere å komme fram med landbruksmaskiner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  Figur 6.8: Dammer ved Eskebekk       
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6.2 Utviklingen på Nykirke 
 
Nykirke er det minste av tettstedene i Horten. Rundt 1230 personer regnes med til Nykirke.  
Av disse bor ca 670 i selve tettstedet. Dette er i minste laget for å kunne opprettholde et lokalsamfunn 
med de ønskelige servicefunksjoner. Det er derfor ønskelig med flere innbyggere i Nykirke. 

 
I kommunedelplanen for Nykirke er det 
lagt til rette for boligbygging i 
Sletterødåsen. En områderegulering er 
vedtatt og ny barnehage i Sletterødåsen 
er under bygging.  
 
Reguleringsplanen åpner for en utbygging 
av opp til 150 nye boliger. Utbygging av 
infrastruktur og høye anleggskostnader 
er en utfordring i Sletterødåsen. Det er 
derfor stor usikkerhet om når disse 
boligene kan realiseres.  
 
 
 

Figur 6.9: Fra området rundt butikken og Oleanestua på Nykirke  
 
På Nykirke er det et ønske om å ta inn alternative boligområder. Det er kommet et innspill om et stort 
nytt boligområde i Klokkeråsen sør. Forslaget omfatter 83 dekar og berører i stor grad lysløypa med et 
viktig leke og friluftsområde. Det er minst konflikt knyttet til den vestre delen. Området er godt egnet som 
boligområde og vil kunne bli en videreføring av 
Klokkeråsen boligområde.  
Det er imidlertid en risiko for at nye 
boligområder gjør det enda vanskeligere å 
realisere Sletterødåsen. I tillegg er det uheldig at 
tettstedet Nykirke få en arrondering som gir 
store avstander intern i tettstedet. Hensyn til 
dyrket mark har imidlertid ført til dette 
resultatet.   
 
På bakgrunn av ønskene i Nykirkesamfunnet 
legges det likevel opp til at Klokkeråsen sør tas 
inn i arealplanen. Byggeområdet er imidlertid 
redusert til ca 30 dekar, og den vestre delen med 
lysløype på begge sider av en kolle beholdes som 
LNF-område. I tillegg er et nydyrket område i 
vest tatt ut av planen. 
 
Et næringsområde sør for jernbaneovergangen 
er foreslått endret til boligområde. Dersom 
jernbanen blir flyttet, vil området være meget 
aktuelt som boligområde. Ny jernbanetrase vil bli 
fastsatt i løpet av 2016 og det er ikke aktuelt å 
endre arealformålet før det er endelig avklart.  
 

                 
                             Figur 6.10: Forslag til nytt boligområde Klokkeråsen sør              
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6.3 Utviklingen på Borre 
 
I tidligere planer er det foreslått en del utbygging på Borre. I kommuneplanen fra 2007 ble det 
vedtatt et nytt ubyggingsområde på Borre fra forskningsparken og nordover til Glenne senter. 
Dette er planlagt for å gi rom for utbygging av høgskolen, nye studentboliger og ny nærings-
utvikling knyttet opp mot høgskolen. Det har nå betegnelsen utviklingsområde for Campus 
Vestfold 
 
Forhold til vei og  jernbane  
I tillegg til høgskolen og boligutvikling er det er to viktige problemstillinger knyttet til utvik-
lingen på Borre. Det er jernbanespørsmålet og den foreslåtte veiforbindelsen mellom fv 325 og 
rv 19. Jernbane er ikke tema i denne planen, men det skjer et parallelt planarbeid (se kapittel 
5.10) med en kommunedelplan for jernbane gjennom kommunen. Valg av jernbanealternativ og 
stasjonslokalisering er en svært viktig faktor for utviklingen på Borre. Det er ønskelig å få til en 
form for masterplan i form av en områderegulering eller en annen form for plan som vedtas av 
kommunestyret. Dette kan imidlertid ikke skje før jernbanespørsmålet er avklart.  
 
Det er kommet inn flere forslag om boligbygging sør og vest for Tonsåsen. Avklaring her er utsatt 
inntil jernbanespørsmålet er avgjort.     
 
Boligbygging 
Det er behov for mer boligutbygging på Borre. Nå bor det bare drøye 1000 mennesker i selve 
tettstedet og det er for lite til å kunne opprettholde et lokalsamfunn med vanlige service-
institusjoner. I arealplanen fra 2011 ble det lagt til rette for bygging av rundt 240 nye boliger ved 
Glenne / Tonsåsen. Dette er et område som ligger godt til rette for bygging av attraktive 
eneboliger.  Det ble også vedtatt to nye boligområder med til sammen 188 da i dette området. I 
tillegg kommet et mindre utfyllingsområde på 17 da ved Gunnerødbrekka.  
 
Samlet sett er det i 205 dekar med planlagte boligområder. Når det som ikke ennå er bygget i 
Kirkebakken vest legges til, vil det være mulighet for i underkant av 450 nye boliger i området. 
Det er positivt å få nye boliger nær høyskole, forskningspark og nye næringsområder. En utbyg-
ging mot nord vil etter hvert føre til at høgskoleområdet og tettstedet Borre vil gro sammen. 
 
Det er ikke foreslått bygging i området fra Sandeveien og opp mot Glenne senter. Bakgrunnen er 
at det bør settes av en korridor for mulig jernbanetrase inntil det spørsmålet blir endelig avklart. 
Det vil også gi større rom for detaljplanlegging av en eventuell veiforbindelsen. 

   
  Figur 6.11: Utsikt fra Glenne mot Borrevannet 
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6.4 Utviklingen på Skoppum 
Skoppum er et tettsted som har et utviklingspotensial på lang sikt. Dette gjelder både boliger og 
næringsområder. Det er også det området som har de minste konfliktene i forhold til natur, landbruk og 
kulturlandskap. Det er derfor naturlig å satse på Skoppum som et langsiktig utbyggingsområde. 
 
Den langsiktige utviklingsretning for Skoppum blir derfor viktig. I dette forslaget er det lagt til rette for 
drøye fire hundre nye boliger på Skoppum. Dette er tidligere planer som ennå ikke er utbygd.  Dette kan 
føre til at Skoppum tettsted på lengre sikt kan vokse med mer enn tusen innbyggere.  
 
Tidligere var det satset på utvikling av Skoppum mot nord. Dette var vist ved de planlagte boligområdene 
i Borreborgåsen og en pil videre mot nord. Etter at planene for modernisering av Vestfoldbanen er lagt 
fram, er forutsetningene noe endret. Stasjonen vil bli flyttet enten en km sørover til Skoppum vest eller 
Skoppum øst eller til Bakkenteigen. Det betyr at videre utvikling nordover vil føre til økt avstand mellom 
boliger og stasjon. Ved utbygging av Vestfoldbanen er det er et krav om utvikling av et knutepunkt med 
høy tetthet av boliger og arbeidsplasser nær stasjonen. For å illustrere mulighetene ved en stasjon på 
Skoppum vest er det sett på arealene i radius på 400 m og 800 m. Det er brukt for å illustrere fem 
minutters byen og ti minutters byen.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.12 Den røde sirkelen viser arealet 
innenfor en 5-min byen og den blå sirkelen viser 
arealet innenfor 10-min byen ut fra foreløpig 
stasjonslokalisering. 
 
 
 
 
 
 

Innenfor 5-min byen (radius 400 m) er det et areal på ca 500 da.  Av dette er ca 150 da LNF i Horten 
kommune.  Tilsvarende vil det være et areal på 2000 da for 10-min byen (radius 800 m).  
Av dette er ca 700 da LNF i Horten kommune og av det ca 300 dyrket mark.  Det er mulig med utvikling av 
et nytt knutepunkt nær en ny stasjon ved Skoppum vest, utfordrende i forhold til dyrket mark og  Rv19 
som deler opp området. 
  
Snøhetta har vist en mulig utvikling av en bydel ved Skoppum vest. 
 
Dersom jernbanealternativet Skoppum øst blir valgt, vil stasjonen sannsynligvis komme i nærheten av rv 
19 ved Lørge. Da vil det være naturlig å satse på tettstedsutvikling rundt Lørge og Borreåsen. Dette vil 
bidra til at tettstedene Borre og Skoppum vil vokse sammen.  
 
 
Det er ikke gjort vesentlige endringer i kommuneplanen for Skoppum nå. Viktige prosjekter for Skoppum 
er nå gjennomført.  Rv 19 er fungerer godt og har redusert trafikken gjennom tettstedet. Den nye gang / 
sykkelvei fra Sande til Skoppum er også positivt for tettstedet. Det er to store boligfelt på Skoppum. 
Viulsrøråsen  på ca 118 da er nå regulert og det er startet salg av boliger.  Borreborgåsen på ca 125 da 
ligger inne i planen. I tillegg er det satt av areal for utvidelse av idrettsanlegget og noe til offentlige formål. 
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Det er naturlig å se på den videre utvikling på Skoppum etter at det er avklart hvor den nye stasjonen vil 
komme. 
 
Det er relativt godt med næringsområder på Skoppum. Origo næringsområde har fortsatt stor kapasitet. I 
tillegg er det et fortettingspotensial på Langmyra næringsområde.  
 
Sande næringspark AS har søkt om å endre planformålet fra næringsbebyggelse til blandet forretning og 
næring. Administrasjonen har ikke innstilt på dette. Det har flere årsaker. For det første er det ikke 
ønskelig med større handel som kan virke negativt for handel i Horten sentrum. I tillegg kommer 
spørsmålet om det skal være lokal handel på Skoppum. Næringsparken ligger i utkanten av Skoppum og 
det er ikke noe ideelt sted å etablere handel og servicefunksjoner for tettstedet.  Det er også viktig at det 
ennå ikke er bestemt hvor en framtidig jernbanestasjon skal ligge. Det er en svært viktig premiss for 
planlegging av Skoppum tettsted. 
 
 
 

              
 
             Figur 6.13: Ny dobbeltsporet jernbane og ny stasjon blir en viktig premiss for utviklingen på 
                                  Skoppum og Borre 
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6.5  Utviklingen i Åsgårdstrand 
Åsgårdstrand er regnet som et av de mest attraktive boområdene i kommunen. Det er ønske om flere 
boliger i Åsgårdstrand.  I en tidligere rullering av arealplanen ble Myrløkken endret fra næringsområde til 
planlagt bolig og offentlig formål. Dette er nå bygd ut.  Det er fortsatt noen mindre boligprosjekter igjen i 
Åsgårdstrand.   
       
Ved behandlingen av mål og strategier for arealutviklingen i Horten kommune, kom det fram ønsker om 

at alle tettstedene skulle får mulighet 
for en videre utvikling av 
boligarealer. Åsgårdstrand og 
Nykirke ble nevnt spesielt.  
 
Med unntak av Åsgårdstrand har alle 
tettstedene i kommunen tilstrekkelig 
boligarealer som ennå ikke er 
utbygd.  
 
Det er basert på en beregning   
 hvor det er lagt til grunn at alle   
 tettstedene skal ha mulighet for  
 en i vekst i innbyggerantall på  
1 prosent hvert år.  Ut fra et slikt 
regnestykke mangler Åsgårdstrand 
arealer rundt 150 nye boliger. 
 

 
 
Til første gangs behandling ble det foreslått to nye utbyggingsområder i Åsgårdstrand. Det ene er et 
grøntområde på 39 dekar ved Lokes vei (Å2). Det ligger som friområde i en reguleringsplan fra 1983. 
området må reguleres på nytt. I tillegg var et forslag om boligbygging på dyrket mark nord for paletten 
(Å1 Nygård). Begge forslagene var med på det planforslaget som ble sendt på høring. 
 
Både fylkesmannen og fylkeskommunen fremmet innsigelse til Å1 Nygård.  
 
Det var også stor motstand mot begge forslagene blant beboere i Åsgårdstrand. 
 
Begge forslagene er tatt ut i administrasjonens forslag til annen gangs behandling. Det innebærer at 
Åsgårdstrand ikke får mulighet for en tilsvarende vekst som de andre tettstedene i kommunen.  
 
 
  

  Figur 6.14: Åsgårdstrand er et populært boområde. 
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8. Konsekvensvurdering  
 
Konsekvensutredning av de enkelte utbyggingsforslag er gitt i vedlegget ”Verdi- og konsekvens-vurdering”. Det henvises til beskrivelsene i dette vedlegget 
 
7.1 Konsekvenser av hele forslaget 
 
Dette forslaget til arealplan er det foreslått 253 dekar med nye utbyggingsareal. Da er ikke tidligere 
vedtatte, men ikke utbygde områder tatt med.  Av dette er det ikke noe dyrket mark, men det er 103 
dekar med dyrkbar skog. Ikke dyrkbar skog utgjør 118 dekar. Fordelingen er vist i figur 7.1.  
 

             
 
Figur 7.1 Arealforbruk i planperioden 

 
Dersom det samme arealforbruket fortsetter i 100 år vil andelen dyrket mark fortsatt være fra 32 % og 
dyrkbar skog synke fra 5 % til 1 %. Andelen ikke dyrkbar skog vil synke fra 44 % til 40 %. Andelen 
bebygde områder vil øke fra 15 % til 23 %. Det er fortsatt et betydelig forbruk av viktige naturressurser, 
men likevel bedre enn ved forrige arealplan.  Dette er vist i figur 7.2. 
 

  
 
Figur 7.2: Konsekvenser av samme arealforbruk i 100 år
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8.  Oversikt over utbyggingsforslag  
 
8.1 Prinsipper 
 
Det har vært vurdert ca 40 utbyggingsforslag.  Det er sju nye forslag til nye boligområder som er kommet 
med i administrasjonen innstilling. Forslagene er vurdert i forhold til de prinsippene som er vedtatt for 
utviklingen i kommunen. Det er 19 forslag hvor administrasjonen ikke har anbefalt forslagene.  
 
I tillegg til de nye forslagene er det Alle forslagene er beskrevet i den vedlagte verdi- og 
konsekvensvurdering. Der vil det også gå fram hvorfor de enkelte forslag ikke er anbefalt. Enkelte av 
forslagene vil bli kort kommentert i dette kapitlet. For øvrig henvises det til vedlegget med verdi- og 
konsekvensvurdering. 
 
8.2  Innstilte prosjekter (boliger) 
  Eier Areal Boligtall ca * 
Horten      
Horten sentrum (se sentrumsplanen)    950 
Oreønningen Horten kommune  19 25 
Drasundodden  Trond Smidt 41 60 
Golftunet Einar Nagell-Eriksen 13 50 
Eikestrand Eikestrand eiendom 70 140 
Rørestrand Rørestrand eiendom 25 50 
Sum Horten  176 1275 
      
Nykirke     
Klokkeråsen sør Peab AS 32 50 
Sum Nykirke   135 50 
 
Borre     
Glenne øst   34  
Glenne – øvre  83  
Gunnerødbrekka  20  
Tonsåsen  113  
Sum Borre  250 300 
      
Skoppum     
Borreborgåsen  Horten kommune 140 200 
Sum Skoppum  230 200 
      
Åsgårdstrand     
Småprosjekter (Stang vest, Stang øst)   31 47 
    
Administrasjonens innstilling  Sum hele  782 1872 
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Forslag til nye boligområder som ikke inngår i administrasjonens innstilling 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  Boligtallene er grove anslag. Rammer blir fastsatt gjennom en eventuell reguleringsplan.   
** Studentboliger (ikke medregnet i sum boligtall) 
 
 
 
 
I tillegg til forslagene til nye boligområdet kommer en del forslag om næringsområder og mindre 
endringer av ulike byggeområder. 
 
 
 

Ved Langgrunn Horten kommune 8  
Område B Ved Hovet 

 

Einar Nagell-Eriksen 5,3  

 Område D vest for handelsparken 
 
Einar Nagell-Eriksen 29  

Område E ved Kongeveien 
 

Einar Nagell-Eriksen 141  
Ved Knutsrødveien Arne Petter Christensen 44  
Tveiten Stein Strøm 30  
Åsheim Cajsa Eiendom 12  
Tangen Lars Strøm 3  
Glenne nedre  35  
Glenne nordøst  34  
Borre hageby Salutaris Eiendom 107  
Friberg  / Lørge  33  
Viulsrød Einar N. Augedal 5,5  
Ytre Kjær Nils Johan Semb 130  
Kirkenga Inger Flaaten  28  
Haugestad  12  
Bakkmyra A Bakke Nilsens arvinger 9  
Bakkmyra B Bakke Nilsens arvinger 24  
Nygård Knut Heian Mesterhus AS 40  
Lokes vei Horten kommune 39  
Ved Furuhaug Horten kommune 21  

Sum andre forslag   710 1065 



- veien videre


