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FORORD 

 

Kommunestyret i Horten vedtok juni 2012 at det skulle være en felles rullering av Kommuneplanens samfunnsdel, 

Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplan for Horten sentrum.  Det ble vedtatt et felles planprogram for disse tre planene
i desember 2013.  

Dette dokumentet er en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Horten sentrum. 

Hensikten er å trekke opp overordnete mål og strategier for areal- og byutvikling i kommunen.  

I denne rulleringen er det lagt opp til en mer omfattende revisjon av sentrumsplanen, mens for arealdelen blir det en 

mindre oppdatering.  

I Horten sentrum har byrom og byliv vært viktige problemstillinger. Gehl arkitekter har vært engasjert for å utforme en 

bystrategi med vekt på byrom og byliv. I tillegg har det vært mye fokus på sjøfront øst (ytre havn). Der har Rambøll As 

bidratt med en viktig analyse av muligheter.  

Mål og strategier har dannet grunnlag for utarbeiding av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for begge 

planene. 

Planarbeidet har vært ledet av Enhet for kommuneutvikling, med en styringsgruppe som har bestått av 

administrasjonssjefens ledergruppe.  Dette dokumentet er ført i pennen av prosjektlederne Hilde Hanson og Tore Rolf 

Lund. 

 

 

Horten kommune, 12. januar 2015 

 

 

Ragnar Sundklakk 

Administrasjonssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområdet for Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, v Tore Rolf Lund 

og Hilde Hanson. Forside: Digital grafiske v. Trine Lie. Illustrasjoner Gehl Architects og Horten kommune.  
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1. SAMMENDRAG 
Hensikten med dokumentet er å få et grunnlag for det videre arbeid med kommuneplanens arealdel og 

kommunedelplan for Horten sentrum.  Ved å få en politisk forankring av overordnede mål og strategier, blir det lettere å 

utarbeide plankart, planbeskrivelse og bestemmelser i tråd med politiske ønsker.  

Dokumentet trekker opp viktige overordnede mål og strategier for kommuneplanens arealdel og for kommunedelplan 

for Horten sentrum. Her er et kort sammendrag av dokumentet. 

Verdier: Horten skal være en innovativ, engasjerende og attraktiv kommune.      

 

Mål og strategier for areal og sentrumsutviklingen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

    

 

 

”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 

Mål for kommuneplanens arealdel 

 Arealbruken skal gjøre Horten til en 

bærekraftig kommune 

 Arealbruken skal gjøre kommunen 

attraktiv 

 Arealbruken skal styrke folkehelsen 

Det skal oppnås ved å satse på følgende 

strategier: 

1. Satsing på byer og tettsteder 

2. Satsing på grønn mobilitet 

3. Knutepunktsutvikling 

4. Sikre arealer til næring og vekst 

5. Skape attraktive og helhetlige 

bomiljøer 

6. Sikre trygghet for alle 

7. Ta vare på dyrket mark 

8. Sikre tilgang til natur- og friluftsområder 

9. Bevare verdifulle kulturmiljø 

Mål for sentrumsplanen 

 Horten skal ha et levende sentrum  

 Sentrum skal knyttes til sjøen 

 Horten skal utvikles med egenart og 

identitet 

Det skal oppnås ved å satse på følgende 

strategier: 

1. Styrke byens rom og liv 

2. Å samle sentrum 

3. Trinnvis utvikling av sjønære områder 

4. Satse på småbyskala og urbanitet 

5. Samarbeid og kommunikasjon 

6. Knytte sentrum bedre til omverden 

7. Synliggjøre mer av Horten i Horten 

sentrum 

8. Stimulere til flere boliger i sentrum 
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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.  

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.  

”Bystrategi for Horten sentrum, med fokus på byens liv og rom” av Gehl, foreslås som retningsgivende 

plan for Horten sentrum. 

”Bystrategi for Horten sentrum, med fokus på byens liv og rom” har som mål å skape byrom som er 

levende, trygge, attraktive, opplevelsesrike, sunne og inkluderende. Bystrategien bygger på Jan Gehls 

teorier som vektlegger at byer er for mennesker og må planlegges for menneskelig trivsel. Strategien er 

et fleksibelt men styrende dokument, med forslag til innhold og forbedringer for sentrale byrom og 

bygater. Bystrategien fra Gehl vil kunne fungere godt som en langsiktig styrende plan for byromstiltak i 

Horten sentrum.  

 

Et samlet sentrum  

Horten har en begrenset befolkning. Folk er byliv. Å satse på et konsentrert og samlet sentrum vil være 

viktig for å nå målet om et levende sentrum med handel og aktivitetsskapende virksomheter. Indre 

havneby og ny videregående skole vil flytte sentrums tyngdepunkt nordover og knytte byen tettere til 

Karljohansvern. Det vil på sikt føre til at den aktive handelsdelen av Storgata syd vil trekkes noe 

nærmere torget. Byen skal vokse slik at den omkranser Lystlunden som byens grønne hjerte.  

 

Fokusere på Gjestehavna i en trinnvis utvikling av Sjøfront øst / Ytre havn.  

Når Indre havneby skal bygges ut, vil det ikke være marked for flere store prosjekter i sentrum. Utvikling 

av havneområdet i nord skal først skje etter 2026 og gjennom videre avtaler med Norsk stål. Støy fra 

ferga begrenser muligheten for boliger i HAC / ROM området. Tidspunkt for avvikling av fergetrafikken vil 

være styrende for bruk og utvikling av HAC/ROM området til boligformål.  

Det anbefales primært å fokusere på å gjennomføre utvikling av Gjestehavna med hotell i første fase. Et 

begrenset område på hver side av Gjestehavna vurderes som støtte arealer. Videre planlegging og 

utvikling av stålhavna og HAC / ROM området foreslås stilt i bero til rammebetingelsene er mer 

forutsigbare. 

Bebygge grå arealer og bevare hagebyen 

Flere boliger og virksomheter er en viktig strategi for utvikling av Horten sentrum. Utvikling av ”grå” 

arealer prioriteres. ”Grå ” områder er parkeringsplasser, dårlig utnyttede næringsarealer, havnearealer 

el. Disse områdene representerer et stort og viktig potensial for utvikling av Horten sentrum. Det gir lite 

effekt å fortette i boligstrøkene. Hagebyen bør bevares som en kvalitet og identitet i Horten.  

Horten – en by med grønn mobilitet. 

Et samlet sentrum og klimahensyn gjør det hensiktsmessig å tenke grønn mobilitet i byplanleggingen 

framover. Det betyr at transporthierarkiet snus på hodet: Fotgjengere og syklister prioriteres først, så 

kollektivtransport og til slutt bilen. Horten by bør satse på en aktiv gå - og sykkelkultur. Et konsentrert 

sentrum er et godt utgangspunkt. Bussruter må bedres til og fra sentrum på kveldstid og korrespondanse 

tog - fly. 

Lette utbygging i sentrum 

Planverket i dag gjør det vanskelig å bygge særlig boliger i sentrum på små tomter. I planrulleringen 

foreslås endringer som skal gjøre gjennomføring av sentrumsprosjekter enklere.  Noe forenkling av 

plankrav, endrede parkerings- og lekeplasskrav er tiltak som foreslås. 
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2. BAKGRUNN OG OVERORDEDE ANALYSER  
 

INNLEDNING 

Dette er et strategidokument med bakgrunn, analyser, eksterne utviklingstrekk samt overordnede mål 

og strategier. I kapittel 3 er det mål og strategier for arealbruken i hele kommunen, mens mål og 

strategier for utviklingen i Horten sentrum kommer i kapittel 4.  

De vedtatte mål og strategier, skal ligge til grunn for det videre arbeid med kommuneplanens arealdel 

og kommunedelplan for Horten sentrum. Ved å få en politisk forankring av overordnede mål og strate-

gier, blir det lettere å utarbeide plankart, planbeskrivelse og bestemmelser i tråd med politiske ønsker. 

Bakgrunnsanalyser spesifikt for sentrum er samlet under kapitelet om Horten sentrum 

SAMMENHENGER 

Dokumentet ble vedtatt 12.januar og er retningsgivende for det videre kommuneplanarbeid. 

Strategidokumentet er bakgrunn og faktadelen av planbeskrivelsene til areal og sentrumsplanen. 

Det pågår et arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.  Målene i kommuneplanens samfunnsdel vil 

også ligge til grunn for dette dokumentet. I tillegg er det en del viktige utredninger og analyser som 

legges fram nå, og som har vært viktige for utarbeidelsen av strategiene.  Dette gjelder bl.a. ”Bystrategi 

for Horten sentrum, med fokus på byens rom og liv” av Gehl arkitekter og utredningen ”Sjøfront øst” – 

Utvikling i et byutviklingsperspektiv av Rambøll AS.  

 I figuren er det vist hvordan disse prosessene henger sammen.  
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VERDIER 

I kommuneplanens samfunnsdel er det trukket fram tre verdier som skal ligge til grunn for arbeidet i 

Horten kommune: 

Horten skal være en INNOVATIV, ENGASJERENDE og ATTRAKTIV kommune. 

 

”Å være en ATTRAKTIV kommune handler om å øke tiltrekningskraften” 

Horten trenger økt vekst og utvikling. Da er det viktig at Horten tiltrekker seg flere innbyggere, bedrifter 

og besøkende. Vi kan påvirke folks og virksomheters lyst, behov og mulighet til å velge Horten. Gjennom 

arealplanen og Kommunedelplan for Horten sentrum vil vi peke på strategier som kan øke kommunens 

tiltrekningskraft. Ved å forstå Hortens muligheter og utfordringer kan en lettere velge innsatsområder 

som gir ønsket effekt.  

”INNOVASJON skal være en holdning i en framtidsrettet kommune” 

Det er lett å bruke gårsdagens mal for å skape framtidens samfunn. Skal Horten være en innovativ 

kommune innebærer det å være både nytenkende og kreativ. Det er viktig å spørre seg hvem som er 

framtidens innbyggere og hvilket behov den nye generasjonen vil ha?  Hvordan skal vi jobbe for å være 

i forkant? Og ikke minst, hvordan kan kommunen som organisasjon jobbe kreativ og nytenkende i alle 

ledd?  

Hortens spesielle næringsliv bør speiles i kommunes holdning til utvikling og bli mer synlig i omgivelsene. Å 

være en innovativ kommune er krevende. Innovativ utvikling sier noe om ambisjoner utover det 

funksjonelle og vil kreve fokus på riktig kompetanse for å lykkes 

”En ENGASJERENDE kommune har en inkluderende og åpen samhandlingskultur” 

I Horten er det et unikt lokalengasjement og dugnadskultur. Samarbeid og samhandling er viktig for at 

Horten skal kunne bli en mangfoldig by og kommune, - for alle, av alle. Et ekte engasjement for 

kommunen og for byen gir eierskap, tilhørighet og stolthet. Innbyggere er de beste ambassadørene for 

Horten.  Samarbeid om utvikling med næringsdrivende, ildsjeler og grunneier skal bygge på det 

engasjementet som finnes. Innbyggerne som engasjerer seg er viktig for å skape gode bo - og 

oppvekstmiljøer. Det skaper sosiale relasjoner, fremmer folkehelse og trivsel.  

Illustrasjon. Gehl architects. 

 “The thinking that got us to where we are will not be the thinking that gets us to where we want to be.”  

Einstein. 
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OVERORDNEDE MÅL  

 

 

I det følgende er det vist overordnete mål for arealutviklingen i hele Horten kommune og for Horten 

sentrum.  

Dette er konkretisert med tre mål og ni hovedstrategier for kommuneplanens arealdel i 

 kapittel 3 samt tre mål og åtte hovedstrategier for sentrumsplanen i kapittel 4.  

 

 

HVA ER EN BÆREKRAFTIG UTVIKLING? 

 

Begrepet bærekraftig utvikling  

(Eng. sustainable development) ble lansert i rapporten «Vår felles framtid» som ble lagt fram av 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling i 1987 (Brundtlandkommisjonen). 

Bærekraftig utvikling vil si en utvikling som 

tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge 

fremtidige generasjoners muligheter til å 

tilfredsstille sine behov.  

Bærekraftbegrepet har tre dimensjoner. Den 

økologiske eller miljømessige dimensjoner er 

mest kjent.  I tillegg kommer sosial bærekraft 

og økonomisk bærekraft.  

Sosial bærekraft innebærer et samfunn som er 

stabilt og i sosial likevekt. Store sosiale forskjeller 

er ikke bærekraftig. 

Økonomisk bærekraft innebærer at 

økonomien er langsiktig og bærekraftig. For 

eksempel er det ikke bærekraftig med så stor 

gjeld at ikke neste generasjon kan 

opprettholde dagens drift og samtidig betjene 

gjelden.  

Kommuneplanen med arealdel og sentrumsplan skal: 

 gjøre Horten til en mer bærekraftig kommune 

 gjøre Horten til en mer attraktiv kommune 

 styrke folkehelsen 

 

Horten skal være bærekraftig og utvikles slik at det er enkelt å leve klimavennlig. Vi skal 

fremme en langsiktig og miljøvennlig arealutvikling med attraktive og gode, bomiljøer og 

næringsarealer.   

Horten sentrum skal styrkes og utvikles videre som kommunens urbane tyngdepunkt. 

Sentrum skal ha attraktive byrom og en grønnstruktur som stimulerer til bruk. Horten skal 

utvikles til en levende by for alle, av alle. 
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Når det gjelder arealutvikling i en kommune innebærer det at man må tenke langsiktig. Det er viktig at 

det finnes tilstrekkelig med arealer også for kommende generasjoner. Dette gjelder for så vel 

begrensede naturressurser som aktuelle utbyggingsarealer.  Det innebærer at man må vurdere 

utviklingen i vesentlig lengre perspektiv enn de 12 årene som planen gjelder for. I tillegg må arealbruken 

være bærekraftig i forhold til energibruk, klimagassutslipp, og sikring av biologisk mangfold.   

Det er viktig at alle tre dimensjonene blir ivaretatt. Først når man oppfyller både den sosiale, den 

økonomiske og den miljømessige bærekraft, vil man få et likevektig og opprettholdbart samfunn. 

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)  

Også i RPBA er det understreket at bærekraftbegrepet omfatter både økologisk, økonomisk og sosial 

utvikling. Arealpolitikken skal gi vesentlige bidrag på alle disse tre områdene. De viktigste er: 

 Attraktive byer, tettsteder og bygder som grunnlag for trivsel og god folkehelse.  

 Verdiskaping og effektiv ressursbruk.  

 Vern og forvaltning av ikke fornybare ressurser, redusert forurensning og klimaskadelige utslipp 

fra transport og oppvarming. 
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HVA ER EN ATTRAKTIV KOMMUNE? 
Med en attraktiv kommune er en kommune der det er populært å bo og drive næringsvirksomhet og 

som mange vil besøke. Summen av stedets attraktivitet med hensyn til bedrift, besøk og bosetting vil 

utgjøre stedets samlede attraktivitet.  

Telemarksforskning har utviklet en modell for attraktivitet. Modellen er utviklet i forbindelse med 

prosjektet attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon. Telemarksforskning deler attraktivitet for en 

kommune i tre deler. De er:   

 Bedriftsattraktivitet 

 Besøksattraktivitet  

 Bosettingsattraktivitet 

Utgangspunktet for dette er arbeidsplassutvikling og befolkningsutvikling. Det korrigeres for størrelse og 

en del strukturelle forhold som det er vanskelig å påvirke. I rapporten fra Telemarksforskning er det bl.a. 

laget en vurdering av landets kommuner.  

Horten kommune har følgende rangering blant alle landets kommuner: 

 

       Bedriftsattraktivitet: nr 250       

       Besøksattraktivitet: nr 298  

       Bosettingsattraktivitet: 146 

Kommunen scorer dårlig på bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet, men relativt bra på 

bostedsattraktivitet.   
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FOLKEHELSE I AREALBRUK OG BYUTVIKLING 

Folkehelse skal inn i all planlegging. Dette er understreket i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven 

og i folkehelseloven. Dette omfatter fysisk helse, psykisk helse og utjevning av sosiale forskjeller. Det er et 

viktig mål å styrke folkehelsen og redusere de sosiale forskjellene.  

 

Eksempel på spørsmål som omhandler folkehelse  

 Type boliger og bomiljøer 

 Levende og trivelige bolig- og næringsområder  

 Er kollektivtransporttilbud  

 Gjennomgående gang- og sykkelveier 

 Trafikksikre skoleveier  

 Forurensning, støy og klima  

 Et levende og trivelig bysentrum  

 Grønnstruktur nær friluftsområder i byer og tettsteder 

 Idrettsområder / friområder / rekreasjon/ 

 Møteplasser, aktivitets- og lekearealer  

 Turstier, friluftsområder 

 Tilgang til kulturlandskap, kulturmiljøer og kulturminner  

 Tilrettelegge for fysisk aktivitet i hverdagen 

 Nye arbeidsplasser  

 Variabel befolkningssammensetning (barn, unge, 

yrkesaktive, eldre, innvandrere osv.)  

 Universell utforming  

 Estetikk  

 Støy  / Stille områder 
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UTVIKLINGSTREKK I SAMFUNNET 

Denne delen skal belyse noen eksterne utviklingstrekk som får betydning for planlegging og utvikling i 

Horten kommune. Dette er i stor grad faktorer kommunen selv ikke kan påvirke, men som vi likevel må ta 

hensyn til. 

Økonomisk vekst 

I de ti siste årene har Norge hatt høy vekst også i fastlandsøkonomien mens andre industriland har vært 

tynget av ettervirkningene av den internasjonale finanskrisen. Prisene på olje og annen eksport har vært 

høye, mens importprisene har vært lave. Det har gitt et godt bytteforhold mot utlandet og høye 

realinntekter i Norge. Med vesentlig lavere oljepris og fortsatt usikkerhet knyttet til den internasjonale 

økonomien, er det grunn til å forvente at den økonomiske veksten i Norge reduseres. Det er derfor 

sannsynlig at Norge går inn i en periode med moderat økonomisk vekst og noe høyere arbeidsløshet. 

GLOBALISERING 

I de siste årene har det vært en stadig sterkere globalisering. Ordet globalisering beskriver en 

verdenssituasjon med økt flyt over landegrenser - flyt av varer og mennesker, og den mer elektroniske 

flyten av penger, bilder, informasjon og ideer. Globalisering er ikke én enkelt prosess, men et komplekst 

sett av prosesser med økonomiske, politiske og kulturelle dimensjoner. I Horten har vi bedrifter som 

utelukkende konkurrerer på et globalt marked. Det gir nye muligheter, men det gir også nye utfordringer 

for eksempel i form av økt konkurranse.  

Globalisering er imidlertid langt mer enn bare økonomi. En annen dimensjon er den kulturelle og 

politiske globaliseringen som omfatter utveksling av kultur og politikk, der ideer, kunnskap og normer 

daglig blir transportert via verdens "påvirkningsnett" som film, litteratur, musikk og internett. 

Amnesty, Coca-Cola, www, forurensing og aids er alle eksempel på noen av globaliseringens 

dimensjoner.  Denne utviklingen vil også påvirke Hortenssamfunnet. 

Urbanisering 

Urbanisering med konsentrasjon av de høyest utdannede i de største byene er et kjennetegn ved 

økonomisk vekst. Bedriftene kan øke sin produktivitet ved urbaniseringsgevinster og husholdningene kan 

velge i bredere jobbmarked og tjenestetilbud. I byområdene kan et samlet utbyggingsmønster og 

transportsystem legge til rette for næringsutvikling og kompetansekrevende kommunale tjenester 

fornyes og utvikles.  

Framtidig vekst i Norge vil være betinget av vellykket byvekst. Det er dynamikken mellom bedrifter og 

husholdninger som legger grunnlaget for vekst. Kommunene kan tilrettelegge forutsetninger for veksten 

– næringsutvikling i byene krever teknisk infrastruktur, transportsystemer, klargjøring av næringsareal og 

boligareal, og utbygging av sosial infrastruktur (utdanning, helsetilbud, kulturtilbud osv.). Diskusjonen om 

kommunereform har også dreid seg om hvordan forvaltningen skal organiseres for å stimulere den 

produktive kraften som ligger i byvekst.  

Framtidig kommunestruktur  

Det pågår et arbeid med en kommunereform. Dette kan få store konsekvenser for arealplanleggingen i 

årene framover. For Horten kommune er det i hovedsak tre muligheter. Kommunen kan bli med i et 

samarbeid sørover med Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, nordover med Holmestrand, Hof og Re eller 

fortsette som egen kommune. I dette planarbeidet er det siste alternativet lagt til grunn.  

 

  



Mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune 2015-2027 

12. januar 2015 

 

15 

 

Innvandring  

Framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå viser at antall innvandrere 

i Norge vil vokse fra 0,55 millioner i 2012 til 1,3 millioner i 2050. 

Tallet vil deretter vokse svakt i 15-20 år, før det synker langsomt til 

1,2 millioner i 2100. Tar vi med de norskfødte barna til 

innvandrere, vil antallet vokse fra 0,66 millioner i 2012 til 2,03 

millioner i 2070 og deretter avta til 2,01 millioner i 2100. Det er 

sannsynlig at dette bildet er noenlunde representativt for Horten 

kommune.  

En vesentlig del av veksten i Horten forventes å være 

innvandring. 

 

Befolkningsvekst i Oslofjordregionen 

I det som regnes som Oslofjordregionen bor det i dag 1,9 millioner mennesker og befolkningen antas å 

kunne vokse til nærmere 2,4 millioner i år 2030. Dette er en betydelig sterkere vekst enn forventet i resten 

av landet, og i 2030 kan om lag 40 prosent av Norges befolkning være bosatt omkring Oslofjorden. 

Ifølge areal- og transportstrategien for Samarbeidsalliansen Osloregionen, bør veksten skje i byer og 

tettsteder og nær gode kollektivknutepunkter.   
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STATUS I DAG 

Denne delen vil gi en kortfattet statusoversikt over noen forhold som er viktige for den videre 

planlegging i Horten kommune.  

Arealer 

Horten er en liten kommune 

arealmessig på kun 70 km2. Rundt 

halvparten er skog, en snau tredjepart 

er dyrket mark og ca 15 prosent er 

bebygd areal. Det er i dag 15 % av 

kommunen som er tettstedsareal. 

Horten kommune har begrenset areal.  

Skal det sikres en bærekraftig utvikling, 

er det nødvendig med 

arealøkonomisering. Horten er i dag 

den tettest befolkede kommunen i 

Vestfold. Det er nå 382 innbyggere pr 

kvadratkilometer 

 

Byer og tettsteder 

Horten kommune har to byer. Det er Horten by og Åsgårdstrand. I tillegg kommer tre definerte 

tettsteder. Det er Skoppum, Borre og Nykirke. I dag er Skoppum det største og Nykirke minst. 

 I tabellen under er innbyggerne i kommunen fordelt på disse byene og tettstedene. For hvert av 

tettstedene er omkringliggende spredt bebyggelse regnet med. 

 

 

 

 

 

  

Horten 

71 % 

Åsgård-

strand 

11 % 

Skoppum 

8 % 

Borre 

5 % 

Nykirke 

5 % 

Innbyggertall fordelt på tettsteder 

Innbyggere i kommunen  

Horten 19 007  

Åsgårdstrand 3 089 

Skoppum 2 087 

Borre 1 340 

Nykirke 1 228 

Sum 26 751 
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Befolkningsutvikling 

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 gjennomsnilttlig vekst for 

de siste fem, ti og femten år.  

Antall innbyggere i Horten kommune har økt 

med ca 5.000 de siste 25 år. 

Gjennomsnittsvekst siste 15 år 0,90 % 

Gjennomsnittsvekst siste 10 år  0,84 % 

Gjennomsnittsvekst siste 5 år 1,01 % 
  

Befolkningsprognoser 

I siste kommuneplan ble det lagt til grunn en befolkningsvekst på i overkant av en prosent.  Dette 

samsvarte i stor grad med MMMH prognosen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Det ville gitt en vekst fram til 

2040 på snaue 10.000 innbyggere. I forbindelse med behandling av Regional plan for bærekraftig 

arealpolitikk (RPBA) vedtok kommunestyret et mål på 15.000 nye innbyggere innen 2040. 

Prognosene til SSB endres jevnlig ut fra forventning 

om økonomisk vekst og andre rammebetingelser. 

Etter de siste SSB prognosene vil MMMH gi en vekst 

på 7.231 innbyggere fram til 2040, mens den 

prognosen som er middels for alle faktorer (MMMM) 

vil gi en vekst på 4.726 innbyggere. En prosentvekst 

på 1,1 % gil gi en vekst  på 8.801 innbyggere.  

En vekst på 15.000 innbyggere fram til 2040 tilsvarer 

en årlig vekst på i overkant av 1,75 %. Det er omtrent 

samme vekst som Oslo har hatt i perioden   

2000 – 2014. Med de nye forventningene fra SSB om 

økonomisk vekst og innvandring, synes en vekst på 

15.000 innbyggere fram til 2040 som lite realistisk. 

 

Horten by 

Innenfor Horten by (definert som SSB tettstedsareal fra Tveiten til Falkensten) bor det nå 19.007 personer. 

Det er 71 % av kommunens innbyggere. De siste 15 årene har befolkningen i Horten by økt med 2.474 

personer. Det er noe høyere vekst enn resten av kommunen.  

 

For å nå målene om et levende Horten sentrum er det ønskelig at det bor flere mennesker i Horten by 

og særlig i Horten sentrum.  
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Boligbygging og marked  

I Horten kommune er det ca 12.200 boliger.  

 

Det er følgende fordeling på boligtyper: 

 ca 50 % eneboliger,  

 ca 25 % tomannsboliger og rekkehus  

 ca 25 % leiligheter i leilighetsbygg.  

I gjennomsnitt bor det ca 2,16 personer pr bolig. Tallet er synkende 

Andelen en person husholdninger øker. I 2012 ble det bygget 185 

nye boliger. I 2013 var det 76. Boligbyggingen varierer mye fra år til 

år.  Dette er vist i tabellen ved siden av. 

I perioden 2001 til 2014 er det i gjennomsnitt bygd 106 nye boliger 

hvert år i kommunen.  Dette samsvarer rimelig godt med 

befolkningsøkningen i samme periode. Med økende folketall og 

ambisjoner om vekst er det ønskelig med noe høyere boligbygging.  

Med en vekst tilsvarende MMMH-prognosen fram til 2040, vil det tilsi 

et behov for ca 138 nye boliger hvert år.  Ved en vekst på 1,1 % pr 

år i snitt, vil det være behov for 169 boliger pr år. Kommunen kan 

legge til rette for mulig boligbygging gjennom arealplanlegging. 

Det er imidlertid i hovedsak markedet som avgjør hvor mye som 

bygges.  

I dette arbeider foreslår vi at 150 nye boliger pr år brukes som plangrunnlag. Det er en økning av den 

årlige boligbyggingen med ca 42 %.  

  

Boligbygging i Horten kommune  

2001 – 2014 

Årstall Antall boenheter 

2001 153 

2002 74 

2003 33 

2004 81 

2005 243 

2006 73 

2007 89 

2008 192 

2009 35 

2010 48 

2011 53 

2012 185 

2013 76 

2014 155 

Sum 1490 

Gjennomsnitt 106  boliger pr år 
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Sentrumsnære boliger 

Sett fra et byutviklingsperspektiv 

vil det fremme og styrke bylivet å 

prioritere sentrumsnær 

boligbebyggelse. Horten har et 

stort utviklingspotensial langs 

sjøfront øst, Ytre havn som kan gi 

rom for mer enn 1000 boliger i 

tillegg til friarealer, kontor og 

næring.  I tillegg har Indre 

havneby og sentrale sentrum 

alene arealreserver til å bygge ca 

12-1500 boliger.  

I gjennomsnitt bygges det 106 

boliger i året i kommunen. Selv 

om vi legger til en økning fra106 til 

150 boliger i året, vil vi ha nok 

areal bare i sentrum i 20-25 år. Det å starte opp utvikling av mange steder samtidig fører ikke 

nødvendigvis til økt tilflytting. Det er derimot en fare for at mange parallelle prosjekter vil slå uheldig ut 

ved at det blir halvferdige områder som oppleves som lite attraktivt. Indre havneby kan stoppe helt opp 

etter første byggetrinn hvis boligveksten spres på mange ulike prosjekter.  

Prioritering og utviklingstakt på transformasjonsområdene blir viktig.  Hvor utviklingen skal komme, må 

vurderes i lys av marked og hvordan effekten blir. I gangsetting av større boligprosjekter utenfor sentrum 

vil bidra til at sentrumsutviklingen tar lengre tid, som igjen vil svekke målet om en levende by. 

Ved boligbygging i sentrum er det viktig 

å legge til rette for alle aldersgrupper. I 

mange sammenhenger blir det hevdet 

at det bare bor gamle mennesker i 

Horten sentrum. Dette stemmer ikke 

med virkeligheten. Tabellen under viser 

fordelingen på ulike aldersgrupper for 

Horten sentrum (sentrumsplanens 

avgrensning). Det er omtrent samme 

andel i aldersgruppen mellom 19 og 66 

år som resten av Horten. Det er litt færre 

barn og unge og litt flere over 67 år. 

Men hovedbildet er relativt likt.  

Det er en god balanse i 

alderssammensetningen i Horten 

sentrum 
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NÆRINGSUTVIKLING 

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 arbeidsledighet enn gjennomsnittet i Vestfold. 

Horten har en god del kompetansebaserte bedrifter med 

vekt på høyteknologi. Disse bedriftene konkurrerer i et 

globalt marked. Horten har også mange arbeidsplasser i 

offentlig sektor med bl.a. høgskolen og kystverket i tillegg til 

kommunen.  

Gjennom kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen 

skal det legges til rette for ny næringsutvikling. 

Kommunestyret behandler 15.12.2014 strategisk næringsplan for Horten kommune. I planen er det 

følgende seks satsingsområder: 

 

 

I kommuneplanens arealdel er det satt av ca 400 dekar for planlagt næringsbebyggelse. De største 

arealene er knyttet til Campus Vestfold og Origo næringspark på Skoppum.  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. 

 Campus Vestfold er en satsing på et samlet sterkt kunnskapsmiljø med høgskole, forskningspark, NCE, 

MNT, inkubator og planlagt teknologipark.  Kopstad godsterminal og Hauan næringsområde er en 

satsing på logistikk og transportknutepunkt.    

Langmyra næringsområde på Skoppum har potensial for fortetting og nye bedrifter. Ved 

byutviklingsprosjekter i Horten sentrum bør det også leggest til rette for næring, gjerne i kombinasjon 

med bolig.   
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HANDEL 

Handel er en viktig del av næringslivet i en by. Horten sentrum hadde i flere tiår en betydelig 

handelslekkasje. Nærheten til Tønsberg gir mange utfordringer. 

I 2006 gjennomførte Per Kleiven, NCM Donaldsons AS en 

handelsanalyse for Horten sentrum.  Analysen viste at 

handelslekkasjen i år 2000 ble beregnet til ca 300 millioner kroner. 

Fram til i 2005 ble dette redusert med 100 millioner kroner til ca 200 

millioner kroner. Handelsstanden i Horten økte da sin omsetning med 

400 millioner.  Herav svarer Sjøsiden for 300 millioner. Etter dette har 

nye handelssentre i Torggården og Vektergården blitt etablert. Dette 

har redusert handelslekkasjen ytterligere, men har også økt presset på 

butikkene rundt torget og i Storgata. Kleiven mener at mange av de 

små butikkene utenfor handelssentrene har et for dårlig inntjenings-

grunnlag til kunne klare seg på lengre sikt.  

Kleiven mente at detaljhandelen i sentrum etter hvert ville bli konsentrert i et kjerneområde.  Dette er vist 

i figuren over. Han anbefalte kommunen å satse på en konsentrert utvikling i dette området framfor en 

spredning.  

Kleiven pekte videre på at Horten har behov for arealer til plasskrevende varer. Han mente at området 

ved gamle Horten jernbanestasjon og HAC hadde en god beliggenhet og tilstrekkelig areal.  

Også etableringen av Horten handelspark i Trimveien og Linden park har gitt nye utfordringer for 

sentrumshandelen. Flere butikker har flyttet fra Horten sentrum til Horten handelspark. Samtidig har det 

kommet inn nye butikker som har bidratt til å redusere handelslekkasjen.   

Ved siste rullering av kommuneplanens 

arealdel utarbeidet Asplan viak AS en 

handelsanalyse med utgangspunkt i 

planer om utvidelse av Horten 

handelspark.  Også denne analysen viser 

at det vært en positiv utvikling av 

handelen i Horten sentrum (inkludert 

Linden). I perioden 2008 til 2010 har 

omsetningen økt mer i Horten sentrum enn i de andre Vestfoldbyene. Se tabellen over.  

 

Det er et mål å øke dekningsgraden for handel i Horten. En dekningsgrad på 100 % tilsvarer en 

omsetning som om alle kommunens innbyggere bare handlet i Horten. Fra 2004 og fram til 2010 har det 

vært en positiv utvikling. Dekningsgraden i Horten for dagligvarer og utvalgsvarer er omtrent uendret, 

mens møbler / hvitevarer har økt kraftig.  Byggvarer / hagesenter er uendret, men svært lavt.  

 

Sentrumshandelen står foran flere utfordringer i årene som kommer. I plansammenheng har det vært 

mulig å skille mellom plasskrevende varer og detaljhandel. Bransjeglidning og en snever definisjon av 

plasskrevende varer har gjort dette vanskelig i praksis. Etter hvert er det butikkene og ikke nødvendigvis 

varene som er plasskrevende. Det trengs imidlertid arealer til en slik handel. Det er det ikke plass til i 

Horten sentrum. Med utgangspunkt i regional plan for senterstruktur og handel, skal arealer for annen 

type handel vises i kommuneplanen. Det er ønskelig at slike områder kan lokaliseres i nærheten av 

Horten sentrum.  
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Økende internetthandel er også en stor utfordring for sentrumshandelen, men kan også gi nye 

muligheter. Det begynner nå å komme internettbutikker med små showroom sentralt i bysentra.  Et 

eksempel er BOLIA som selger interiør og møbler. I den lille butikken kan man se, prøve, få veiledning og 

stoffprøver. Der får kunden også hjelp til å bestille og kjøpe varen på nettet.   

KNUTEPUNKTUTVIKLING OG FORTETTING    

Fortetting er et eksempel på bærekraftig steds – og byutvikling.  Å fortette betyr nødvendigvis ikke å 

bygge høyt, men arealeffektivt. Det betyr å bygge konsentrert både i forhold til annen bebyggelse, 

infrastruktur og utnytte arealene godt. Å fortette er i trå d med en bærekraftig tankegang og en ønsket 

nasjonal politikk.  Det er flere argumenter for det. Ved å samle bebyggelsen reduserer vi forbruk av 

jordbruk -, natur- og friluftsareal og transportbehovet reduseres når avstandene minsker. Det gir 

grunnlag for å bruke mer miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og gange. Ved å samle og bygge 

tettere på sentrum, reduseres byspredning. Den samfunnsøkonomiske nytten av å konsentrere 

bebyggelse er stor. Investeringene knyttet til sosial og teknisk infrastruktur reduseres ved bruk av f eks 

eksisterende skoler og veier. En svært viktig og positiv effekt av å fortette i byer er en høyere 

konsentrasjon av mennesker og økt byliv. Det blir kortere avstand til daglige gjøremål og flere reiser kan 

gjøres til fots.  

Arealmessige bærekrafttiltak har størst effekt på lang sikt. Dvs. plangrep som konsentrert 

utbyggingsmønster, knutepunktsutvikling og god arealutnyttelse.   

Samordnet 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. 

Infrastruktur og kommunikasjon  
Horten har jernbane gjennom kommunen, men ikke 

stasjon i sentrum. Vestfoldbanen skal bygges ut med 

dobbeltspor og høyere hastighet. Ny stasjon og trasé er 

ennå ikke fastlagt. Det pågår et eget arbeid med en 

kommunedelplan for jernbane gjennom kommunen. 

Denne planen vil fastsette trasé og stasjonslokalisering 

sannsynligvis i 2016. Det nye dobbeltsporet skal være 

ferdig til bruk i 2024. Valg av alternativ vil være en svært 

viktig premiss for arealutviklingen i kommunen. 

Lokalisering av ny stasjon vil danne grunnlaget for ny 

knutepunktsutvikling. 

Avklaring av jernbanetrase for Vestfoldbanen vil også gi 

vesentlige føringer på framtidig arealbruk, og langsiktige 

arealavklaringer knyttet til Skoppum og 

Borre/Kirkebakken bør vente til trasevalg er gjort. 

Med fergeforbindelsen til Moss og E6 er Horten et 

knutepunkt for kommunikasjon i Oslofjordregionen og mot 

kontinentet.  Statens Vegvesen har høsten 2014 lagt fram 

en konseptvalgsutredning med forslag om bro eller tunell 

mellom Horten og Moss. Det er ikke sannsynlig at den kan stå ferdig før etter 2030. 

E-18 er gjennom kommunen er utbygd med god firefelts veg til Oslo og resten av Vestfold. Ny rv 19 gir 

god forbindelse mellom ferge og E-18. Med bedre forbindelse over Oslofjorden og ny firefelts E6 

gjennom Sverige, blir også veien til kontinentet raskere.  
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Ny Oslofjordkryssing 

I februar 2015 forelå en konseptvalgsutredning (KVU) for ny Oslofjordkryssing. Den har sett på 4 

alternative løsninger og anbefaler løsning med kryssing av fjorden ved Horten – Moss. Dette kan være 

en tunnel eller en broløsning. Statens vegvesen anbefaler at begge alternativene utredes videre.  

 

Konsekvensene for Horten er flere. Bl.a. vil ny forbindelse gi den korteste reiseveien til Oslo for deler av 

Vestfold. Kontakten over fjorden antas å gi flere arbeidsplasser og innbyggervekst i Horten.  

Trafikkbildet i sentrum vil endre seg, men det er for tidlig å si noe konkret om konsekvensene. Det er 

ennå uvisst hvor en ilandføring vil komme og hvordan tilknytningen vil skje i forhold til Horten sentrum. En 

løsning er bro som dukker ned under bakken på en kunstig øy på Hortenskrakken utenfor KJV. Den 

andre løsningen er tunell under fjorden som vil komme opp ved Skoppum.  Av- og påkjøring til bro/ eller 

tunell vil kreve arealer i sentrum av Horten. Mulig aktuelt område for dette kan være HAC og / eller 

stålhavna.  

Høringsuttalelse til KVU ble behandlet i kommunestyret 23.02.2015, i høringsuttalelsen ble det lagt vekt 

på at kommunen ikke støttet de framlagte alternativene for fast forbindelse slik de forelå, og at det i 

videre utredninger må finnes løsninger  for ilandføringer som ikke påvirker Horten kommune negativt.  

 

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 

Planen er utarbeidet av fylkeskommunen i et nært samarbeid med kommunene. Den omfatter mål og 

strategier og en rekke retningslinjer. Retningslinjene kan gi grunnlag for eventuelle innsigelser dersom 

kommunene planlegger i strid med RPBA. Derfor er denne planen viktig for kommunene.  

RPBA har vedtatt følgende samfunnsmål: 

1. Vestfold er en bærekraftig og framgangsrik region. 

2. Vestfolds matjordareal er økt, og de spesielle og uerstattelige verdiene i Vestfolds natur, 

kulturlandskap og kulturmiljøer er bevart. 

3. Byene, tettstedene og bygdene i Vestfold er attraktive og livskraftige. 

4. Vestfold er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg kompetent 

arbeidskraft og nyskapende virksomheter.  

5. Ulikheter i folkehelse og levekår er redusert. 

6. Transportsystemet er miljøvennlig, sikkert og effektivt. 

7. Vestfold er et foregangsfylke for reduserte klimautslipp og miljøvennlig energibruk. 

8. Samfunnssikkerheten i Vestfold er svært høy 

 

Det anbefales at det i kommuneplanen innarbeides styringsmål for boligbyggingen i kommunen basert 

på planforutsetningene i RPBA.  Der er det lagt til grunn en tetthet på fire boliger pr dekar. Det er 

imidlertid et gjennomsnittall. Det betyr at det kan være mindre tetthet noen steder og hvis tettheten 

andre steder er høyere enn fire boliger pr dekar. Det kan f. eks. tenkes at deler av ny bebyggelse i 

sentrum har en høyere tetthet, mens det da kan legges opp til eneboliger enkelte andre steder.  

 

RPBA legger opp til at parkeringspolitikken skal brukes som et virkemiddel for å få mer miljøvennlig 

transport i Vestfoldbyene.  I nye arealplaner skal det stilles maksimumskrav til antall parkeringsplasser. 

Dette kan imidlertid kombineres med minimumskrav.  
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Redusert krav til antall parkeringsplasser virker også positivt for å få gjennomført fortettingsprosjekter i 

sentrum.  Dette gjelder særlig ved påbygg og på små tomter.   
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KOMMUNENS STERKE SIDER 

I det følgende er det listet opp noen sterke sider ved Horten kommene. Det er også et kort 

sammendrag av det som kom fram i ”Innsiktsstudiet, Drømmen om Horten” og i plansmia 3. – 4. april.  

 

Sentral beliggenhet – kort vei til Oslo og utlandet  

Horten ligger sentralt på Østlandet en time fra Oslo med kort vei til flyplasser og ferger. Det er også god 

kommunikasjon fra E18 og videre til E6 og kontinentet. 

Høgskolen med Campus Vestfold 

Det er en styrke for Horten kommune at høgskolen er lokalisert i Horten. Campus Vestfold gir store 

muligheter for kompetanse- og næringsutvikling.    

En kompakt by korte avstander  

Horten er en liten kommune med korte avstander og et konsentrert sentrum. Mer enn 70 % av 

kommunens innbyggere bor i Horten by. Det gir muligheter for utvikling av en levende by. 

40 km kystlinje – sjø på begge sider 

Horten har en attraktiv kystlinje som i stor grad er bevart uten bebyggelse. I Horten sentrum er det store 

muligheter for byutvikling langs sjøen.  

 

Attraktive natur og friluftsområder 

Horten har varierte og attraktive naturområder og gode muligheter for naturopplevelse og rekreasjon.  

Verdifulle kulturmiljøer  

Kulturmiljøer som Karljohansvern, Borrehaugene, Åsgårdstrand og deler av Horten by skaper identitet og 

gir mulighet for opplevelse.    

Dette svarte innbyggerne i ” Innsiktsstudiet, Drømmen om Horten” ; 

 Horten er en trivelig småby ved Oslofjorden som det er godt å komme til, etablere seg, bo og 

leve.   

 Horten ligger sentralt til ved Oslofjorden med kort avstand til alt man har behov for 

 Horten har mange innovative og fremtidsrettede arbeidsplasser i kombinasjon med å være 

bostedskommune for Campus Vestfold med en av landets største høgskoler og en moderne 

forsknings- og næringspark.   

 Horten ligger vakkert til ved Oslofjorden med et nært forhold til sjø og natur 

 Horten har tre unike attraksjoner bundet sammen med en tilgjengelig og vakker kyststi: 

o Åsgårdstrand med Edvard Munch og ”sørlandsidyll” 

o Borrehaugene med sin unike vikinghistorie og opplevelsesmuligheter  

o Karljohansvern med marinehistorie, museer, serveringssteder, kultur og 

rekreasjonsmuligheter.  

 Horten har en innbyggerkultur som er basert på engasjement, dugnadsånd og initiativ  

I plansmia 3.-4.april 2014 med politikere, administrasjon og ressurspersoner, ble deltakerne spurt om hva 

som er attraksjonskraften til Horten. Her er sammendraget fra innspillene: 

 Nærhet til sjøen, båtliv, natur, friluftsliv                                                                  Levende organisasjonsliv                                                                                   

 Sentral beliggenhet regionalt og nasjonalt     Gode barnehager og skole                                                               

 Usnobbete og lite klasseskille     

 Høgskolen   «Campus Vestfold»                                                                                                                                                                            

 Innovativt og nyskapende næringsliv, 

variert   Gode boligpriser                                                                   Kultur, festivaler og konserter  

 Borrehaugene / Åsgårdstrand / 

Karljohansvern (historie, særpreg) 

 Folket, Vestfolds «Grünerløkka», 

inkluderende samfunn, frivillighet   Potensial til videre utvikling                                                   God, framtidsrettet arbeidsplasser i 

teknologi sektor  Tett, kompakt sentrum – korte avstander                                                                 Tett bysentrum – Korte avstander 

 Variert tilbud på idrett   Har kjøpesentre i sentrum 
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KOMMUNENS SVAKE SIDER  

I det følgende er det listet opp noen svake sider ved Horten kommune.  Noe av dette er kommet fra 

innsiktsstudiet som ble gjennomført som en del av Drømmen om Horten. 

Horten har lite areal  

Horten er en liten kommune med et areal på bare 70 km2. Samtidig er det viktige landbruksområder og 

verdifulle naturområder. Det gjør det vanskelig å finne utbyggingsarealer hvor det ikke er konflikt med 

andre interesser. 

”En sentralt beliggende bakevje”. 

Jernbanestasjon og hovedveg går utenom byen. Det gjør at byen blir liggende i en slags bakevje. For 

mange er det byen man reiser forbi. Også ferga har noe av sammen effekten. Folk reiser forbi, og 

Horten oppfattes mer som fergeleie enn som en hyggelig småby. I innsiktsstudiet blir det oppsummert 

som at Horten er ”en sentralt beliggende bakevje”. Men det er et urealisert potensial.  

 

Sentrale strandområder er blokkert av litt rufsete næringsområder 

Horten har strandlinje på begge sider av Horten sentrum. Det er et stort potensial for en attraktiv 

byutvikling. I dag er store deler av dette dårlig utnyttede nærings- og havnearealer. Mange peker på et 

ubrukt havne- og sjøområde.  

Lavt selvbilde – Horten ikke kjent 

Horten er på mange måter en ukjent perle. Det er for eksempel få utenfra Horten som kjenner til de 

verdiene som ligger i Karljohansvern. Mange Hortensere har likevel et mindreverdighetskompleks i 

forhold til Tønsberg og har ikke nok stolthet for byen sin.  

Moderat vekst begrenset tilflytting 

Horten har i mange år hatt en lavere vekst enn de andre Vestfoldbyene. Kommunen har begrenset 

tilflytting.  

Mange planer, men lite handling   

Fra ord til handling. Hortenserne er lei av planer og utredninger. Fokuset er spesielt på havneområdet 

der man ønsker å fjerne bobiler og Norsk stål og legge til rette for strandpromenade og uterestauranter, 

boliger, handel, flerbrukshall og hyggelige kafeer  / restauranter.  

Mye politisk uenighet 

I innsiktsstudiet kom det fram at mange mente at det var for lite samarbeid og mange politiske 

konflikter. ”Utfordringen sitter på toppen – politisk utrygghet og dårlig samspill mellom partier og 

politikere og administrasjon”, var et budskap som kom fram.  
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3. MÅL OG STRATEGIER FOR KOMMUNEPLANES AREALDEL  

 

INNLEDNING / BAKGRUNN 

Bakgrunn  

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret i februar 2012. Den vedtatte planen legger til 

rette for bygging av rundt 1800 nye boliger og noe nye næringsområder. Det er svært lite av dette som 

nå er utbygd. I tillegg viser arbeidet med sentrumsplanen at det er et større potensial for boligbygging i 

Horten sentrum enn tidligere forutsatt, dette omtales nærmere i kapittel 4. I planprogrammet er det 

derfor lagt opp til en relativt enkel rullering av arealdelen. Selv om det ikke er behov for å legge ut så 

mange nye områder, er det nødvendig å gjennomgå bestemmelser og plankart på nytt med sikte på 

forenklinger. I tillegg er det behov for å oppdatere 

faktagrunnlag og temakart.  

Gjennom prosessen er det kommet inn ca 60 

utbyggingsforslag fra private grunneiere og andre. 

Det vil bli utarbeidet en konsekvensutredning av 

alle innkomne forslag.  Konsekvensutredningen vil 

sammen med dette dokumentet danne 

grunnlaget for utarbeiding av plankart og 

bestemmelser.  

Overordnet arealstrategi 

Horten kommune har i mange år holdt fast på en 

arealstrategi som har vært betegnet ”spredt 

konsentrasjon”. Det innebærer at utviklingen skal 

konsentreres til de eksisterende tettsteder. Ny 

spredt bebyggelse vil ikke være tillatt. Nye boliger 

skal bygges i tilknytning til eksisterende tettsteder. 

Dette sikrer en bærekraftig arealbruk og er viktig i 

forhold til utbygging av infrastruktur og kommunalt 

tjenestetilbud. Denne planen legger opp til å videreføre denne strategien. 

Boligutvikling 

Det er ønskelig å gjennomgå befolkningsprognoser og behovet for nye boliger på nytt. Med 

utgangspunkt i en slik gjennomgang kan det legges ut enkelte nye boligområder. Utgangspunktet er 

fortsatt at det skal være dekning for antatt boligbehov i 12 år fram i tid. Det legges opp til et boligbehov 

på ca 150 nye boliger pr år. Dette er en vesentlig økning i forhold til et gjennomsnitt på 106 boliger pr år 

i de siste ti årene. For å nå målene om et levende sentrum, bør størstedelen av dette bygges i Horten 

sentrum 

Nasjonale satsingsområder 

Hvert fjerde år i forkant an kommunevalget utarbeider Regjeringen et dokument med nasjonale 

forventninger til kommunenes planarbeid. Det omfatter noen mål på et utvalg av satsingsområder. 

Følgende nasjonale satsingsområder lå til grunn i 2011: 

• Klima og energi 

• By og tettstedsutvikling 

• Samferdsel og infrastruktur 

• Verdiskaping og næringsutvikling 

• Natur, kulturmiljø og landskap 

• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

By- og sentrumsutvikling  

By- og sentrumsutvikling er et viktig tema i arealdelen. Vesentlig her er utvikling av nye boområder 

Temakart landbruk 



Mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune 2015-2027 

12. januar 2015 

 

28 

 

sentralt. I Horten sentrum er Indre havneby og området sør for gjestehavna eksempler på dette. I tillegg 

er lokalisering av ulike arbeidsplasser og andre virksomheter, samt lokalisering av handel svært viktig. En 

overordnet strategi for mobilitet og parkering er viktig for byrom og sentrumsutvikling. 

 

 

Næringsarealer 

Arbeidsplasser og verdiskapning er viktig for utviklingen i kommunen. Det bør sikres at det er tilstrekkelig 

med næringsarealer. Områdene må kunne ivareta en positiv næringsutvikling og vekst i fremtidsrettede 

arbeidsplasser, både for eksisterende bedrifter og nye. Dette arbeidet bør skje i tett dialog med 

kommunens næringsliv. 

Folkehelse og livskvalitet 

Folkehelse skal prege alle deler av kommuneplanen. I forhold til arealplanen er fokus rettet mot det 

fysiske miljøet som omgir oss og hvordan det påvirker folkehelsen. Innsats skal rettes mot miljø- og 

samfunnsfaktorer som bidrar til god helse eller hindrer at sykdom og skade oppstår. Slike faktorer er 

oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske miljøer som gang- og 

sykkelanlegg, sosiale møteplasser, friområder og naturterreng til rekreasjon, trening og avkobling, luft- 

og støyforurensing og individuell helseatferd. For å styrke helsen og livskvaliteten til kommunens 

innbyggere og møte de utfordringene kommunen står ovenfor når det gjelder befolkningsutvikling, er 

det viktig at arealplanen sikrer areal og tiltak som bedrer folkehelse.  

Samordnet 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.  
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Campus Vestfold 

Campus Vestfold er et viktig satsningsområde og en motor for utviklingen i regionen og i Horten 

kommune. Det er den største campus av fire i Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) med ca 4.500 

studenter og 500 

ansatte. Sammen 

med forskningspark 

og den  

planlagte 

teknologiparken er 

dette et nav for 

utviklingen i 

kommunen som vil 

kunne få stor 

betydning. 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 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 en mulighetsstudie. Denne studien viser 

en mulig utvikling med rom for ca 300.000 m2 ny næring og høgskole, trafikkareal og 1.200 – 1.500 nye 

boliger innenfor gjeldene kommuneplan. 
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MÅL OG HOVEDSTRATEGIER FOR AREALBRUKEN I KOMMUNEN 
 

I dette kapitlet presenteres tre mål for ønsket resultat av arealbruken i Horten kommune. I tillegg er det 

vist ni hovedstrategier for å nå disse målene. De er igjen oppdelt i et antall underpunkter. Dette blir 

utdypet i resten av kapitlet.  

Disse målene og strategiene vil være retningsgivende for det videre arbeid med plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse.   

I prosessen med rullering av kommuneplanen er det kommet inn rundt 50 forslag til nye 

utbyggingsområder.  Til behandlingen i mars vil det bli utarbeidet en konsekvensvurdering av alle 

forslagene.  Den vil sammen dette dokumentet være et grunnlag for utarbeiding av planforslaget.  

 

 

 

Ønsket resultat for arealbruken
strategier strategier

En bærekraftig 
arealbruk

Arealbruken  skal 
gjøre kommunen 

attraktiv 

Arealbruken  skal 
styrke folkehelsen

2. Satsing på grønn mobilitet
• Effektive og attraktive veger, ruter og 
stier for gående og syklister. 
• Effektiv og attraktivt kollektivtilbud. 

4. Sikre arealer til næring og vekst
•Satsing på Campus Vestfold
•Sikre arealer til variert næringsliv
•Lokalisering etter ABC- prinsippet

1. Satsing på byer og tettsteder
•”Spredt konsentrasjon” skal fortsatt 
være en langsiktig utbyggingsstrategi 
•Horten sentrum skal være kommunens  
urbane tyngdepunkt
•Konsentrerte tettsteder med korte 
avstander
•Arealøkonomisering
•Klare grenser mellom tettsteder og LNF

Mål og strategier for kommuneplanens arealdel

7. Ta vare på dyrket mark
•Unngå nedbygging av dyrket mark
•Gjenbruk av matjord

8. Sikre tilgang til natur- og friluftsområder
•Bevare viktige rekreasjonsområder  
•Bevare strandsonen
•Sammenhengende grønnstruktur

5. Skape attraktive og helhetlige bomiljøer
•Planlegge boliger i attraktive områder 
•Planlegge gode fellesområder
•Mangfold og ulike aldre

6. Sikre trygghet for alle
• Sikre arealer til skole, barnehager, 
institusjoner med mer
•Prioritere samfunnssikkerhet

9. Bevare verdifulle kulturmiljø
•Ta vare på KJV, Åsgårdstrand og  
Borrehaugene
•Sikre ubane kulturmiljøer i Horten 
sentrum

3. Knutepunktsutvikling
•Utbygging av boliger og næring rundt ny 
jernbanestasjon
•Utvikling av kollektivknutepunkt ved ny 
jernbanestasjon
•Knutepunktsutvikling i Horten sentrum
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1. SATSING PÅ BYER OG TETTSTEDER  

”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, 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. Det foreslås derfor at dette 

prinsippet videreføres.  

 

 

Denne figuren viser tre mulige utbyggingsstrategier. Til venstre er det vist et alternativ med en båndby 

mot Tønsberg, i midten et alternativ med sammenvoksing av Horten, Borre og Skoppum. Til høyre er 

alternativet ”spredt konsentrasjon” vist.  Framtidig lokalisering av ny jernbanestasjon vil få stor betydning 

for en framtidig arealutvikling.  Dersom alternativet Skoppum øst eller Bakkenteigen blir valgt, vil dette 

bidra til at tettstedene Borre og Skoppum på lang sikt vil vokse sammen.   

Horten sentrum skal være kommunens urbane tyngdepunkt.  

Det er viktig at det satses på en konsentrert utvikling av Horten sentrum. Skal man nå målene om et 

levende og attraktivt bysentrum for hele kommunen, er det nødvendig med flere mennesker. Det betyr 

at en vesentlig del av den framtidige boligbygging bør skje i Horten sentrum. Det er et stort potensial for 

byfornyelse og fortetting av grå arealer i sentrum. Det er mulighet for bygging av mer enn 2.500 boliger. 

Av dette er ca 800 boliger i Indre havneby. De siste ti årene har det vært bygget 106 boliger pr år i 

gjennomsnitt. Med ambisjoner om en sterk vekst satses det på bygging av 150 boliger pr år. 

 Det er viktig at den største delen av boligbyggingen kommer i Horten sentrum. Et mål kan være at det 

bygges hundre boliger i sentrum og femti andre steder i kommunen.  

Det er ikke ønskelig å legge ut for mange områder samtidig. Da vil man få mindre styring med 

utviklingen og de ulike prosjektene vil ødelegge for hverandre. Selv om kommunen legger til rette for 

utbygging, er det markedet som avgjør. Fortetting av Hortens sjønære og sentrumsnære arealer gir 

store muligheter for positiv byutvikling i Horten. Det første store boligprosjektet som kan gjennomføres i 

denne planperioden, er Indre havneby med ca 800 boliger. 

 Det er positivt med flere folk i sentrum, med boliger for alle og utvikling av en lystfullt og lekende by. 

Konsentrerte tettsteder 

Konsentrerte tettsteder med korte avstander gir mindre avhengighet av bil og bedre mulighet for gang 

og sykkel. Det er også gunstig i forhold til utvikling av infrastruktur og kommunalt tjenestetilbud. 
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Arealøkonomisering 

Arealøkonomisering er viktig for å ta vare på dyrket mark, natur- og friluftsområder. Det er også viktig for 

å sikre utbyggingsarealer og naturressurser også til kommende generasjoner. Dette er en viktig del av 

en bærekraftig utvikling. I regional plan for bærekraftig arealpolitikk er det lagt til grunn en utbygging 

med fire boliger pr dekar. Dette er ment som et gjennomsnitt. Det vil være naturlig å tenke at tettheten i 

sentrum kan være høyere, mens man flere steder kan legge til rette for en lavere tetthet i utanten av 

Horten eller andre tettsteder.   

Klare grenser mellom tettsteder og LNF områdene 

Klare grenser mellom tettsteder og LNF 

områdene er viktig for å kunne redusere 

konfliktene mellom landbruk og utbygging. Det 

er også viktig for å kunne planlegge utvikling av 

tettsteder og rekreasjonsareal i et langsiktig 

perspektiv. Friluftsområder nær byer er utsatt for 

stort press. I Horten gjelder det særlig 

Hortensmarka. Det er et relativt lite friluftsområde 

som har Borrevannet som en barriere mot vest. 

For å sikre marka, har kommestyret vedtatt en 

markagrense. Den har vært praktisk talt uendret 

siden 1991. I 2007 ble det også fastsatt 

markagrense ved Rørestrand / Eikveien og sør 

og vest for Åsgårdstrand. 

 

2. SATSING PÅ GRØNN MOBILITET 

Effektivt og attraktivt kollektivtilbud 

Ved å satse på konsentrert utbygging i de eksisterende tettstedene er det lettere å legge til rette for 

bedre kollektivtrafikk. Ved den nye jernbanestasjonen bør det utvikles et kollektivknutepunkt.  I tillegg 

må det være et viktig knutepunkt i Horten sentrum. Bussruter mellom tettstedene og knutepunkt bør 

prioriteres.  

Effektive og attraktive gater, ruter og stier for gående og syklister 

Byer og tettsteder skal planlegges med sikte på gang og sykkel. Sykkelveier, stier og snarveier skal 

prioriteres slik at det mer attraktiv å gå eller sykle 

 

Ved å planlegge byer og tettsteder slik at det meste er tilgjengelig innefor 5 min gange, vil man kunne 

redusere bilbruken. Det må legges rette for gående ved bl.a. sikring av skoleveier og gangnett.  

Horten skal styrkes som ”sykkelkommune” og”gåby”. 

 

3. KNUTEPUNKTSUTVIKLING 

Utbygging av boliger og næring rundt ny jernbanestasjon 

I løpet av to til tre år blir det bestemt hvor den nye Horten stasjon skal ligge. 

Uansett hvilket alternativ som blir valgt, er det nødvendig å satse på en 

knutepunktsutvikling rundt stasjonen. Det betyr at det må planlegges en relativt 

høy tetthet med arbeidsplasser og boliger i nærheten. Dette er også en 

forutsetning fra Jernbaneverket når staten bruker flere milliarder kroner på 

utbygging av ny jernbane gjennom kommunen. 
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Utvikling av kollektivknutepunkt ved ny jernbanestasjon 

En jernbanestasjon vil være et svært viktig kollektivknutepunkt. Det må legges til rette for en god 

tilbringertjeneste både til og fra Horten. I dag er det brukbar korrespondanse mot nord, med svært 

dårlig mot sør. Det er også viktig med gode forbindelser mot Campus Vestfold og Åsgårdstrand. I tillegg 

er det nødvendig med god pendlerparkering. 

Knutepunktsutvikling i Horten sentrum 

Horten sentrum skal styrkes som et hovedknutepunkt, som bosted, for kollektivtrafikk og lokalisering av 

arbeidsplasser. Det er viktig at arbeidsplasser som har mange ansatte lokaliseres mest mulig sentralt i 

Horten sentrum. Kommunikasjon er viktig for næringslivet. Gode forbindelser til Rygge og 

korrespondanse via Skoppum til Torp er særlig viktig. 

 

4. SIKRE AREALER TIL NÆRING OG VEKST 

 

Satsing på Campus Vestfold 

Kommunen bør satse på Høgskolen med Campus Vestfold som en motor i utviklingen i Horten og 

regionen.  Området er svært viktig for teknologi og forskningsbasert næringsutvikling. Dette miljøet er i 

stor grad knyttet til høgskolemiljøet. I kommuneplanen fra 2012 er det lagt til rette for et utviklingsområde 

med høgskolerettet næring mot nord og boliger i Tonsåsen   

 

Sikre arealer til variert næringsliv 

Det er behov for tilstrekkelige næringsarealer for ulike typer virksomheter. Dette gjelder både for 

bedrifter som trenger høykompetent arbeidskraft, småindustri og plasskrevende virksomheter.  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. 

 

Lokalisering etter ABC- prinsippet 

Ved planlegging av nye næringsarealer er det viktig å få rett virksomhet på rett sted. Næringsarealer 

skal lokaliseres og utvikles i tråd med ABC-prinsippet.  Arbeidsintensive virksomheter anbefales lokalisert i 

Horten sentrum og ved kollektivknutepunkter som f eks Campus Vestfold. 

Lokalisering av handel bør skje med utgangspunkt i Regional plan for handel og sentrumsutvikling. 

 

 

5. SKAPE ATTRAKTIVE OG HELHETLIGE BOMILJØER 

Planlegge boliger i attraktive områder  

Horten har behov for nye boliger av ulik type. I de siste ti til femten årene, har det nesten bare blitt 

bygget leiligheter. Det er naturlig ettersom 

husholdningene blir mindre og det blir stadig 

flere en persons husholdninger. Relativt sett er 

det for få leiligheter i Horten.  Ofte vil de som 

kjøper leilighet flytte fra en enebolig. Derved 

får barnefamilier mulighet for å kjøpe 

eneboliger.  

Selv om det er mange brukte eneboliger på 

markedet, er det mangel på kvalitetsboliger 

med god beliggenhet. Det gir seg utslag i at 

mange som er ansatt i kompetanse-
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bedriftene i Horten velger å bosette seg i andre kommuner, som for eksempel Tønsberg og Nøtterøy. 

Det er et politisk mål å få flere til å bosette seg i Horten kommune. Det bør derfor legges ut noen 

områder med enebolig eller rekkehus med attraktiv beliggenhet. Det er et mål å få et variert botilbud. 

Planlegge gode fellesområder 

Ved planlegging av nye boområder bør gode fellesområder prioriteres. Det gjelder lekeområder, felles 

uteoppholdsarealer, turveier, stier og tilgang til rekreasjonsområder. Sosiale møteplasser og interessante 

og opplevelsesrike nærmiljøer skal være tilgjengelige for alle Det skal være høye krav til kvalitet ved 

fortetting og i nye utbyggingsområder. 

Mangfold og ulike aldre 

Befolkningsveksten i Horten skal møtes med utvikling av gode bomiljø som gir et variert boligtilbud for 

ulike ønsker og behov. For å skape gode bomiljøer, er det viktig med en variert sammensetning av 

boligtyper og mennesker.  Boområdene bør derfor planlegges slik at det er tilpasset ulike beboere og 

aldersgrupper. Det kan skje ved krav om variert størrelse på boenhetene og type arkitektur.  

 

6. SIKRE TRYGGHET FOR ALLE 

  

Sikre arealer til skole, barnehager, institusjoner med mer 

Det er viktig å sikre tilstrekkelige arealer til offentlig og privat tjenesteyting. Ved planlegging av nye 

områder må det sikres areal til barnehage og skole. Det bør være mulighet for skole, barnehage og lek i 

alle tettsteder. Selv om dette ikke kan bygges nå, bør det settes av i planen. Det samme gjelder 

sykehjem og andre institusjoner som f eks kultur og idrett.  Det er viktig at kommunen beholder 

eiendommer som enten kan benyttes direkte eller via makeskifte.  

Prioritere samfunnssikkerhet  

Samfunnssikkerhet er viktig. Ved planlegging av nye byggeområder må det gjennomføres en ROS 

analyse. Det vil bl.a. omfatte risiko for steinsprang, kvikkleire, flom, stormflo. Det utarbeides et temakart 

for samfunnssikkerhet.  I tillegg vil fareområder bli vist på plankartet som hensynssone.  

 

7. TA VARE PÅ DYRKET MARK 

Unngå nedbygging av dyrket mark 

Det er et mål å unngå nedbygging av dyrket mark. Det bør vektlegges å fastsette klare grenser mellom 

landbruk og byggeområder. Som en del av dette planarbeidet utarbeides det et temakart som viser 

verdien de ulike områdene har for landbruk 

Gjenbruk av matjord  

Der matjord likevel må bygges ned bør jorda tas vare på. Da skal det innarbeides bestemmelser om at 

matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon. 
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8. SIKRE TILGANG TIL NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER  

Bevare viktige naturområder  

 Naturområdene er viktige for rekreasjon og 

naturopplevelse. Horten har et rikt biologisk 

mangfold, med mange rike biotoper. Det er 16 

områder i Horten som er vernet etter 

naturmangfoldsloven. Disse områdene vil bli vist 

med hensynssone på plankartet. Der gjelder 

vernebestemmelsene før plan og bygningsloven.  

Naturområdene er viktige for friluftsliv, rekreasjon 

og naturopplevelse.  De nære områdene er særlig 

viktig for lek, aktivitet og ro.  Det er utarbeidet et 

temakart for biologisk mangfold og for friluftsliv.  

Bevare strandsonen  

Allmennhetens tilgjengelighet til strandsonen skal forbedres.  Allmennheten skal sikres tilgang til 

friluftsarealer med variasjon både i type områder og avstand fra bostedet. Områder i kystsonen skal i 

utgangspunktet sikres gjennom plan- og bygningsloven. Ved statlig erverv skal friluftsarealer nær de 

store befolkningskonsentrasjonene prioriteres. I byene er det et mål å få bedre kontakt med sjøen.  

 

Sammenhengende grønnstruktur 

Verdifull grønnstruktur skal bevares mest mulig sammenhengende.  En tydelig regional grønnstruktur skal 

bidra til å sikre viktige områder for friluftsliv, biologisk mangfold, naturmiljø og landskap. Herunder 

er kyst, vann og vassdrag viktige element.  

 

  



Mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune 2015-2027 

12. januar 2015 

 

36 

 

9. BEVARE VERDIFULLE KULTURMILJØ 

Ta vare på KJV, Åsgårdstrand og Borrehaugene 

Karljohansvern, Åsgårdstrand og Borrehaugene 

er alle kulturmiljøer med store kvaliteter.  

Sikre ubane kulturmiljøer i Horten by 

I Horten sentrum er det flere område med 

bevaringsverdig bebyggelse. Det omfatter 

bl.a. Storgata, deler av Torggata og deler av 

Østbyen. I tillegg er det viktig gammel 

bebyggelse i Keisemarkområdet og på 

Apenes. 

Disse områdene er viktige for å skape identitet 

og tilhørighet til byen. 

 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER OG HOVEDUTFORDRINGER 

I dette planarbeidet er det et overordnet mål å satse på utviklingen av Horten sentrum. Horten sentrum 

skal styrkes og utvikles videre som kommunens urbane tyngdepunkt. Sentrum skal ha attraktive byrom 

og en grønnstruktur som stimulerer til bruk. Horten skal være en levende og attraktiv by for alle 

brukergrupper. For å lykkes i dette, trengs det flere mennesker.  Det bør derfor bygges flere boliger i 

Horten sentrum.   

Det betyr at det må skje en reell prioritering og at noen områder må vente på en eventuell utbygging. I 

denne planen er det valgt ut to hovedsatsingsområder. Det er Horten sentrum og det er Campus 

Vestfold. 

Satsing på Horten sentrum  

Det er et stort potensial for utbygging av boliger innefor Horten sentrum. I stor grad er dette store 

prosjekter som tar lang tid å bygge ut helhetlig. Utviklingen av for Indre havneby starter opp i 2015. Skal 

man lykkes med dette prosjektet, er det nødvendig at det prioriteres foran andre prosjekter. Det er et 

ambisiøst mål å få bygget 150 boliger pr år i gjennomsnitt. En fordeling med 100 boliger i Horten sentrum 

og 50 boliger andre steder kan være utfordrende å få til. Skal man lykkes med Indre havneby, kan det 

ikke legges inn for mange andre boligprosjekter nå. 

Satsing på Campus Vestfold 

Campus Vestfold er et viktig satsingsområde. Det gjelder både høgskolen, forskingsparken, nye 

næringsområder, studentboliger og vanlige boliger. Det vil være behov for butikker, kafeer og ulike 

former for service knyttet til Campus. Utvikling av Campus kan være en utfordring og trussel for Horten 

sentrum og byliv.  På den andre siden er det positivt og nødvendig for utvikling av en attraktiv campus. 

Ønsker om bygging av hotell på campus er et eksempel på en funksjon som er viktig for Horten sentrum.  

En styrking av Borre og Campus er positivt for kommunen. Lokalisering av viktige servicefunksjoner må 

vurderes i forhold til ønsket utvikling av Horten sentrum som kommunenes handels- og urbane 

tyngdepunkt. Campus Vestfold og Horten sentrum må styrke hverandre og ikke konkurrere. 

Manglende jernbaneavklaring 

Det er en utfordring for planlegging i kommunen at vi ennå ikke vet hvor den nye Horten stasjon vil 

komme. Den vil være en viktig premiss for arealutviklingen i kommunen.  Dette gjelder i særlig grad for 

Borre og Skoppum. Det vil være naturlig å vente med den langsiktige planlegging av disse stedene. Det 

gjelder bl.a. fastsetting av langsiktige utbyggingsgrenser i henhold til RPBA.  
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Horten  
- byen med det grønne hjertet  
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4. HORTEN SENTRUM 

INNLEDNING  

 

Horten trenger i likhet med mange andre mindre byer vekst og utvikling. Vi konkurrerer med de andre 

Vestfoldbyene om å tiltrekke oss flere innbyggere og mer skattepenger.   

Et aktivt og levende sentrum etterspørres i økende grad og er en viktig premiss når folk skal velge 

bosted. Horten må tilby ”urbane kvaliteter”, i kombinasjon med godt oppvekstmiljø, handel, kultur, 

arbeid og rekreasjon. I dag består ”det gode liv” av mer enn eget hus og egen hage.  Å styrke byen 

som møteplass er et av flere virkemidler for å trekke flere mennesker og virksomheter til Horten. Sammen 

må vi framsnakke byen og alt det positive som skjer her. Kommunedelplan for sentrum skal bidra til å 

målrette sentrumsutviklingen slik at vi oppnår ønsket effekt. Vi må sammen skape en positiv spiral som 

får ringvirkninger for omdømme og utviklingslysten. 

 

 

HOVEDMÅL FOR UTVIKLING AV HORTEN SENTRUM  

 

Horten skal ha et LEVENDE SENTRUM, som knytter seg TIL 

SJØEN. Sentrum skal utvikles med EGENART og 

IDENTITET.  

 

Horten skal ha et LEVENDE sentrum. En levende by 

kjennetegnes av at mange mennesker bruker byen. 

Folk oppsøker byen for å se og bli sett. Sentrum er en 

viktig møteplass og må tilrettelegges for møter i 

hverdag og til fest.  

 

I arbeidet med sentrumsplanen ligger Jan Gehls 

metodikk til grunn for tilnærmingen. Den går ut på å 

tenke byutvikling med mennesket i fokus. Tilrettelegger 

vi Horten for mennesker, så er sjansen stor for at det blir 

en god by for nettopp mennesker. Metodikken til Gehl 
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er etterprøvbar slik at om noen år kan en gjøre nye tellinger for å se effekten av de tiltak som er 

gjennomført.  
 En by for mennesker bygges opp av LIV-ROM-BYGG og i 

prioritert rekkefølge. Jan Gehls bylivsteori. 

 

Sentrum skal knyttes til SJØEN ved en trinnvis transformasjon av grå sjønære områder. I målsetningen 

ligger en ambisjon om å tenke langsiktig og gradvis i tråd med behov. Hortens sjønære arealer skal 

bidra til å trekke sentrum nærmere sjøen. Hortens befolkning er opptatt av gjestehavna spesielt. Det 

kommer klart fram i workshops, innspill og faglige utredninger.  

Sentrum skal utvikles med EGENART og IDENTITET.  

Horten har sin egen kultur, sitt landskap, sin personlighet og spesielle næringsliv som til sammen utgjør 

Hortens identitet. Horten har en unik sjel. Den må løftes fram og være fundamentet i formingen av de 

fysiske tiltakene og hvordan en samhandlingskultur bygges.  

 

BAKGRUNN 
Arbeidet med kommunedelplan for Horten sentrum startet opp i februar 2014 og løper parallelt med 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  

Planprogrammet danner rammene for arbeidet og fokus for dokumentasjon, analyser og fakta. 

Faktagrunnlaget kan deles i tre hovedgrupper:  

 Gjeldende sentrumsplan og tilhørende rapporter  

 Medvirkning 2014 og innsiktsstudiet i Drømmen om Horten 

 Nye utredninger, analyser og registreringer. 

 

En strategi for byens liv og rom er vektlagt i denne rulleringen, sammen med byutviklingsanalyse av ” 

Sjøfront øst ”. I tillegg er det foretatt en rekke registreringer som er nedfelt i temakart som danner 

faktagrunnlag og noen temakart illustrerer strategier. I Kommunedelplan for Horten sentrum vil kart og 

bestemmelser følge opp politisk vedtatte mål og strategier for sentrumsutviklingen 

Følgende rapporter og analyser er utarbeidet som faglige innspill til planarbeidet 2014. De er utdypende 

og viktige kunnskapsdokumenter: 

1. Bystrategi for Horten sentrum, med fokus på byens rom og liv. Gehl Architects og Asplan Viak 

2. Byutviklingsanalyse av Sjøfront øst. Rambøll AS 

3. Trafikkanalyse for Horten sentrum. Rambøll AS 

4. Temakart og registreringer.  Asplan Viak AS og Horten kommune 

Kort om sentrum i dag 

Ifølge SSB bor det ca. 26.751 innbyggere i Horten Kommune pr. 1. januar 2014. 19.007 av de bor i Horten 

by. Innenfor planområdet for sentrumsplanen bor det 2.666 innbyggere. 

 

Horten by har i dag et kompakt sentrum, med Storgata som den historiske sentrumsaksen i byen, og 

Apotekergata fra torget mot havna som en nyere sentrumsakse. I Storgata finner man mange av byens 

utesteder og kafeer. Også i Gjestehavna finnes flere spisesteder. I området rundt Apotekergata ligger 

rådhuset, biblioteket, busstasjonen og andre viktige offentlige funksjoner 

 

I Horten sentrum har det mest sentrale området for aktivitet og handel endret seg de senere årene. 

Aktiviteten i Storgata og rundt torget har gått ned og det har skjedd en dreining av 

sentrumsaktivitetene til området rundt Apotekergata. Hovedsakelig skyldes dette etablering av 

Sjøsiden kjøpesenter, rådhuset, biblioteket og utbyggingen av Torggården og Vekterkvartalet. 

 

Storgata som tidligere var sentrum, er gradvis blitt kortet ned som handelsgate, til fordel for 

Apotekergata og kjøpesentrene i byen.  

 

På Karljohansvern finner en hovedtyngden av byens kulturtilbud med museer, gallerier/verksteder, et lite 

hotell og konsert- og selskapslokaler. Her arrangeres også en rekke utendørs konserter og festivaler i 

sommerhalvåret. Hortenskogen og strendene på Karljohansvern er viktige rekreasjonsområder nær 

sentrum.   

 



Mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune 2015-2027 

12. januar 2015 

 

40 

 

Lystlunden ligger som en grønn lunge tett på sentrum, med fotballbaner, idrettshall og parkanlegg. 

Lystlunden er under oppgradering, – lekeplasser etableres i parken, og Hortens skateanlegg flyttes til 

området.  

 

Sentrum skole og kulturskolen ligger i tilknytning til Storgata. Videregående skole ligger i dag fordelt på 

bygninger i Skippergata og Oregata. Ny videregående skole samlokaliseres også til Lystlunden.  

 

Hagebyen omkranser sentrum med småhusbebyggelse tett på sentrumsfunksjonene. 

 

Havnevirksomhet og fergetrafikk dominerer bybildet langs sjøfronten i Horten. Området er preget 

av store flater, industribygg og trafikkarealer, kun brutt av gjestehavna hvor det er tilrettelagt for 

opphold og sentrumsfunksjoner. Horten Industripark på Karljohansvern har i dag mer enn 1000 

arbeidsplasser og er i stadig vekst.   

 

Gjeldende kommunedelplan for Horten sentrum med tilhørende utredninger 

Gjeldende Kommunedelplan for Horten sentrum ble vedtatt i 2007, for mer enn 7 år siden. En solid plan 

med mye kunnskapsmateriale 

og involvering av innbyggerne. 

Følgende mål for utviklingen i 

Horten sentrum ble vedtatt i 

2007: 

 Ivareta og styrke byens 

egenart og identitet. 

 Styrke sentrum som et 

område for opplevelse og 

rekreasjon 

 Utvikle Horten sentrum med 

estetikk og kvalitet i 

offentlige rom 

 Åpne byen mot fjorden 

 Utvikle området rundt 

gjestehavna som en 

levende del av Horten 

sentrum 

 Styrke sentrum som et 

attraktivt boområde 

 Styrke Horten sentrum som 

et handelssentrum for 

kommunens innbyggere 

 Skape et mer levende 

sentrum 

 Styrke Horten sentrum som 

et attraktivt område for 

fotgjengere og syklister 

 Redusere biltrafikken i 

Horten sentrum. 

Illustrasjonen viser vedtatte planer 

og tiltak gjennomført i perioden 2007-2014. Gult =regulert. Rødt= gjennomført. 

 

Sentrumsplanen fra 2007 har klart bidratt til økt aktivitet i sentrum. Mange viktige tiltak er blitt 

gjennomført i perioden.  Innenfor planavgrensningen for sentrum er blant annet følgende viktige tiltak 

gjennomført i perioden 2007-2015: 

 

• Apotekergata er opparbeidet og styrket som gågata 

• Vektergården med boliger, parkering og handel 

• Torggården med handel 

• Skulptur på torget og redusert parkering. 

• Linden Park, plasskrevende varehandel, service og matvarer 

• Områdeplan for Indre havneby 

• Storgata har vært testet ut som gågate 
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Det er flest næringsbygg som er realisert i denne perioden og dette har vært svært positivt for å styrke 

den lokale handelen. Handelslekkasjen er kraftig redusert. 

I gjennomsnitt er det bygget 23 boliger pr år innenfor sentrum av 106 totalt i kommunen  

 

Illustrasjonen viser videre at det er flere vedtatte reguleringsplaner som av ulike grunner ikke er 

gjennomført. Årsaken kan være strenge krav som ikke kan innfris, f eks lek og parkering. Andre årsaker 

kan være marked og økonomi.  Gjestehavna er et eksempel på et viktig byutviklingsprosjekt som har 

stoppet opp. Det foreligger i dag en vedtatt reguleringsplan og plan for uteområdene i Gjestehavna. 

Pga støy fra ferja er deler av planen ikke virksom. 
 

Bromsjordet ble løftet fram som utviklingsområde i forrige sentrumsplan. Kommunen vedtok i mai 2013 

områdereguleringsplan for ”Indre havneby” og har nå inngått avtale om salg av eiendommene i 

planområdet. Det er forventninger om en rask oppstart. Bydelen vil gi rom for ca 5-800 boliger over en 

10-15 års periode.  

 

Det er et uttalt ønske i gjeldende plan om 

å styrke Storgaten som tradisjonell bygate. 

Her viser nye tellinger at trafikken er 

redusert betraktelig fra 10 000 ÅDT til 5.700 

ÅDT, noe som gir muligheter for Storgata. 

Det er en viktig satsing også i denne 

planen om å bidra til å styrke Storgata som 

en aktiv bygate. 

 

Kulturmiljø 

Det ble gjort en omfattende registrering av 

eldre bygninger og kulturmiljø i sentrum 

ved forrige rullering. Temakartene er 

fortsatt aktuelle og blir brukt i 

saksbehandling av bygge- og 

reguleringssaker.  

 

 

 

RPBA - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (2013) 

RPBA vil være førende for planarbeidet i sentrum. En av strategiene i planen innebærer at utvikling skal 

konsentreres om eksisterende byer, Tettsteder og knutepunkter.  Fortettingen skal skje med kvalitet som 

fremmer gode bo og bymiljø. I den forbindelse er en grønnstrukturplan viktig. Denne må omfatte både 

de blå, grå og grønne arealene, dvs. bl.a. turveier, lekeplasser, snarveier, parker, sjøområder, torg, 

plasser, gater og sykkelveger. Planen peker også på utfordringer og mulige løsninger for urbane 

prosjekter når det gjelder krav til lek- / uteoppholdsareal og parkering. 

 

Transportsystemet skal være miljøvennlig, sikkert og effektivt. Reisemiddelfordeling i byer og tettsteder 

bør endres. En kombinasjon av virkemidler brukes for å styrke miljøvennlig transport (gange, sykling, 

kollektivtransport) og bremse veksten i biltrafikken. Virkemidlene kan omfatte investeringer i 

vegnettet, styrking av kollektivtilbudet, arealpolitikk for å underbygge markedet for 

kollektivtilbudet, parkeringsstrategi, vegprising / bompenger og andre bilrestriktive tiltak. 

Å prioritere myke trafikanter er også et virkemiddel. Tilrettelegging for gående og syklende i og nær 

byer og tettsteder, gir en effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Det øker også 

trafikksikkerheten. 
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NYE UTREDNINGER 2014 

BYSTRATEGI FOR HORTEN SENTRUM, MED FOKUS PÅ BYENS ROM OG LIV 

”Bystrategien for Horten har som mål å skape 

byrom som er levende, trygge, attraktive, 

opplevelsesrike, sunne og inkluderende. ”ref. 

Gehl Architects. 

 

Gehl arkitekter har utarbeidet en bystrategi for 

Horten sentrum, med fokus på byens liv og rom. 

Jan Gehls teorier blir benyttet over hele verden 

for å skape gode byer for mennesker.  

Gjennom en grundig analyse, faglige 

betraktninger og innspill fra workshop, pekes 

det på store og mindre utfordringene Horten 

by har. Sammenhengen mellom registreringer, 

strategier og implementering / tiltak er faglig 

forankret.  Bystrategien består av en 

analysedel med tellinger og registrering av 

byliv i Horten. Strategien er systematisk bygget 

opp på bakgrunn av fakta, Hortens styrker og 

utfordringer.  

Det utkrystalliseres fire strategier med til sammen minst 16 innsatsområder som er referert senere i 

dokumentet. Strategiene implementeres videre i de utvalgte byrommene. Et styrende konsept 

tydeliggjøres for det enkelte gate- /byrommet. Det foreslås at byrommene gis ulik identitet og innhold 

som kort kan oppsummeres slik: 

Kulturkvartalet 37: ”Konstant temporært” Kultur/ kunst, lekent, enkelt, røft og gjenbruk, for alle, åpent 

året rundt.   

Storgata: Hortens kafé - og restaurantgate, også benevnt som ”Kulturgata”. Gate som kan gis lavere 

hastighet og rendyrke ”Shared space”. En modell som gir mennesker og aktørene mer plass av 

gaterommet, behold skala og proporsjoner. En sosial gate, med mange små virksomheter. Gårdsrom gir 

flere muligheter til intime smau og overraskelser.  

 Gjestehavna: ”Byen til vannet”. Bedre kobling til sentrum, vannaktivitet, rekreativt, kontraster, blått og 

grønt. Hotell og rekreasjonsområder. 

Apotekergaten: 3-delt gate og karakterer forsterkes, flere minimøteplasser gjerne ved innganger, flere 

og spesielle sitteplasser med ulik karakter: lekent, aktiv, inviterende.  

Lystlunden: ”Byens grønne hjerte” Rekreasjon, aktivitet, lek, skolegårdspark, ro, effektbelysning, mm.  

Torget: ”Byens showroom” Vise fram Horten i Horten, foto, film, vikinger, teknologi. Ta ned skalaen. 

Tradisjon og framtid, fleksibel bruk, kanter bearbeides. Styrk m grønn forbindelse mot Lystlunden. Lek. 

Sentrums tverrgater styrkes som grønne koblinger. Barriere-gater rundt sentrum trenger mer grønt. 
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TRAFIKKANALYSE FOR HORTEN SENTRUM 

Analysen tar for seg status for mobilitet og trafikk for 

Horten sentrum. Analysen peker spesielt på at Horten 

som Vestfolds tettest befolkede by og sentrum ligger 

godt til rette for å motivere og tilrettelegge for ”grønn 

mobilitet”.  

Gåstrategien er en del av arbeidet med Nasjonal 

transportplan 2014-2023 (NTP 2014-2023). Strategien 

retter seg først og fremst mot 

hverdagsgåing, det vil si der gåing inngår som et 

transportmiddel for å nå daglige gjøremål eller 

som rekreasjon i nærmiljøet. Den legger også vekt på 

gåing i forbindelse med bruk av 

kollektivtransport. 

 

Hovedmål i den nasjonale gåstrategien er: 

Det skal være attraktivt å gå for alle og flere skal gå mer. 

Andel syklende og gående: 

I nasjonal sykkelstrategi (NTP) er det satt et hovedmål om at sykkeltrafikken i Norge skal utgjør 8 prosent 

av alle reiser innen 2023. 

I reisevaneundersøkelsen(RVU) fra 2005 lå Horten høyest av alle Vestfoldkommunene når det gjaldt 

andel både gående (9 % mot 8 % i dag) og syklende (22 % mot 20 % i dag). Selv om Horten er blant de 

med høyest andel gående og syklende i Vestfold har det altså vært en nedgang fra 2005. Horten har 

derfor et potensial til å øke andelen.  

 

Storgata: Det pekes særlig det på at trafikken i Storgata er sterkt redusert siden 2007, som gir noen 

muligheter for videre tanker om sambruk. ÅDT (årsdøgntrafikk) er redusert fra 10300 til 5700 i sentrum. I 

Storgata er en liten strekning miljøgate. Det kan gi effekt å videreføre utformingen og gi større rom for 

de myke trafikantene og opphold langs gata. 

 

 Strandpromenaden oppleves i dag som en barriere mot 

sjøen. Veien har 50 km/t, er bred og har på en god del 

av strekningen tre kjørefelt samt kun et smalt fortau på 

vestsiden. Den kan med fordel omformes som en bygate 

med redusert hastighet til 40 km/t. Bedrede kryssinger vil 

også være viktig for at folk skal oppleve Gjestehavna 

som en del av sentrum.  

 

Oregata, forlengelsen av Storgata, er den eldste 

ferdselsåren gjennom sentrum. Det diskuteres i rapporten 

flere løsninger med og uten stenging. Da Storgata nå 

har redusert trafikk (ÅDT) vil det ikke lengre være 

tungtveiende grunner til å stenge Oregata. Den kan 

prioriteres for  syklende og opprettholdes som kjørbar 

bygate. 

 

BYUTVIKLINGSANALYSE AV ”SJØFRONT ØST”  
De store arealene langs sjøen er et fantastisk utviklingspotensial for byen.  Den utredningen har tatt 

utgangspunkt i kommunestyrets vedtak om å beholde stålhavn fram til 2026. Sammen med 

bakgrunnsinformasjon og intervju av sentrale aktører har Rambøll skissert noen mulige senarioer for 

utvikling av sjøfronten. Rapporten har ikke hatt til hensikt å vurdere konkrete innspill og tidligere 

prosjekterforslag i området.   

Formålet med mulighetsstudiet var å vurdere utvikling av dette området ut fra et byutviklingsperspektiv. 

Et sentralt spørsmål er da hvordan utviklingen bør skje for at den skal styrke Horten sentrum som en 

kompakt og levende by. Usikre premisser som ferjedrift eller bro, og forhold knyttet til videre drift for 
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Norsk stål og stålhavn, gjør det vanskelig å ta klare valg nå. Det er derfor skissert ulike mulige senarioer.  

Ytre havn vil nødvendigvis utvikles trinnvis, også som en følge av markedsbehovet. 

For å styrke bylivet anbefaler Rambøll at man i første omgang konsentrerer seg om Gjestehavna og to 

mindre arealene på hver side. Sidearealene vil kunne gi støtteareal til Gjestehavnområdet, og bidra til 

et begrenset, men attraktivt utviklingsareal tett på sentrum. Arealene vil sammen med Indre havneby 

og annen utbygging i sentrum, totalt sett dekke Hortens bolig- og utviklingsbehov fram til ca 2026. 

Anbefalt strategi for utvikling av området utdypes i et senere kapitel. 

 

 Utviklingsscenario - hentet fra rapporten til Rambøll. Skissen viser noen mulige hovedprinsipper for 

utvikling.  

KRYSSENDE PLANARBEID  

Andre planer som omhandler og samvirker med byutviklingen: 

 

 Strategisk næringsplan, Vedtatt 

 Kommuneplanens samfunnsdel, under arbeid 

 Ny videregående skole, oppstart regulering 

 Studentbyen Horten 

 Kulturplan, under arbeid 

 Vitalisering av Lystlunden, under arbeid 

 Kulturkvartalet 37, under arbeid 

Nye prosjekter i sentrum  

Lokalisering av ny videregående skole nord i Lystlunden vil sammen med Indre havneby påvirke 

utviklingen av Horten sentrum. Lystlunden revitaliseres som en attraktiv bypark for alle: ”Lys, leken, luftig 

og lokkende”.  

 

Konsekvensen av disse viktige lokaliseringene vil være at tyngdepunktet i byen trekkes nordover mot 

Indre havn og KJV, samtidig som sentrum skal kobles mot sjøen og gjestehavna. En konsekvens vil være 



Mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune 2015-2027 

12. januar 2015 

 

45 

 

at den aktive delen av Storgata også trekkes mot torget og eventuelt får bedrede vekstvilkår nord for 

torget.  Som en følge av dette har Gehl Architects anbefalt en strategi hvor vekst prioriteres nord- og 

østover slik at Lystlunden blir et grønt hjerte i Horten sentrum. 

 

 

1. Ny videregående skole i Lystlunden, ill. Norconsult. 2. Byutvikling trekker seg øst- og nordover med 

parken som hjerte i sentrum, ”Horten- byen med det grønne hjertet. Ill. Gehl. 

BOLIGUTVIKLING I SENTRUM  

  

Horten sentrum har arealer som vil gi rom for mer enn 2500 boliger, inkludert Indre havneby. I dag 

bygges det i gjennomsnitt 23 boliger i året innefor sentrumsplanens avgrensning, av totalt 106 boliger pr 

år i hele kommunen. Hvis en legger til grunn dagens vekst og lav boligbygging i sentrum, vil det ta svært 

lang tid å utvikle de store transformasjonsområdene i sentrum. 

Fra et byutviklingsperspektiv, med ønske om en mer levende by, vil det være en fordel om mer av 

boligveksten ble lokalisert i eller nær Horten sentrum i årene framover.  
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Prognoser for boligutvikling i Horten sentrum  

Tabellen under viser prognoser på utviklingstakt i sentrum på kjente større områder.  Det er lagt til grunn 

en optimistisk vekst med 150 boliger pr år i Horten og at 100 bygges i sentrum. Prognosen gir da 

følgende framdriftsplan og boligvekst i Horten fordelt på ulike arealer:  

Utviklingsprosjekter i 

sentrum 

2015 -  

2019  

2019 –  

2023 

2023-  2027 2027-  

2031 

2031-  

2037 

2037-

2041 

 

Indre havneby   

Ca 5-800 boliger  

150 

prioriteres 

350  

prioriteres 

250 100     

Gjestehavna 

/Sentrumsformål  

prioriteres prioriteres  prioriteres      

Sjøfront Øst- Ytre havn 

Ca 1000 - 1500 boliger  

  Avtale NS 

2026 

300  350   350   

 

KJV( 200 boliger)   10  30  30  10    

Vektergården trinn 2 27        

Skippergata og Bekkegata   60  50      

Annen fortetting i sentrum  50  10  70  10  30  100   

Boliger  i sentrum  

(4 års periode) 

227  330  400  440  390  350   

Boliger utenfor sentrum 

 (4 års periode) 
+273 +170  +100 +60  +110 +150   

 

Med en trinnvis tidsplan for sentrum som her er skissert, vil markedsbehovet for nye boliger for hele 

kommunen i hovedsak måtte legges til sentrum fram til 2037.  Ved å starte opp flere store boligprosjekter 

parallelt, kan det påvirke grunnlaget for å utvikle en helhetlig bydel på Indre havneby.  

MEDVIRKNING I SENTRUMSPLANARBEIDET 

Det har vært gjennomført medvirkningsmøter i planprosessen både internt og ekstern. Det har vært 

engasjement og aktiv deltagelse fra ulike grupper i sentrumsplanarbeidet fra ildsjeler, fagfolk, 

administrasjon og politikere. En todagers plansmie, samt en studietur til Malmø har vært rettet spesielt 

mot politikere. Næringsfrokost med fokus på sentrum. 

I oppstart av Sjøfront øst-utredningen ble intervju og samtaler valgt som medvirkningsstrategi og 

informasjonsinnhenting. En rekke sentrale aktører og grunneiere ble kontaktet personlig. 

Media har dekket viktige hendelser og et åpent fullsatt informasjonsmøte på biblioteket har bidratt til at 

innbyggere har kunnet følge med og spille inn til arbeidet, så langt. 

Drømmen om Horten og innsiktsstudiets funn  

”Drømmen om Horten” inkluderer et sentralt kunnskapsdokument som favner meninger til bredden i 

folket. Spesielt kan nevnes at innbyggerne ønsker seg byfornyelse og byliv som tiltak nr 1. Det er et klart 

signal. Mange peker dessuten på at det ikke har lykkes å utvikle gjestehavna og planer for et hotell der. 

Her er et utdrag av hva Hortensfolk mener om Horten sentrum og byens forbedringspotensial:  

 

 Et hyggelig og levende bysentrum savnes. Pluss: sentrum har flere positive trekk og et 

utgangspunkt som det kan gjøres mer ut av.  Det som binder Horten sammen er sentrum. Når 

ikke sentrumskjernen fungerer er noe av plattformen borte. 

 Spesielt ungdommen savner et bredere fritids- og kulturtilbud. Pluss: Horten er i ferd med å få et 

oppsving gjennom initiativ som Glassmagasinet, Karljohansvern og kinoen.  

 Transport. Hortenserne opplever at Horten by blir utilgjengelig for tilreisende og at lite 

kollektivtilbud medvirker til at folk blir hjemme. Bussforbindelsen mellom Skoppum og Horten 

regnes som for dårlig. Pluss: Unntaket er bussforbindelsen med Tønsberg. Lite kø og lett å 

komme seg rundt med bil – Horten har en god posisjon i forhold til omkringliggende byer. 

Videre om ønsker for sentrum: 
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 Havneområdet: fjerne bobiler og norsk stål, legge til rette for strandpromenade og 

uterestauranter, boliger, handel, flerbrukshall, hyggelige kafeer/restauranter.  

 Premiere stå-på-vilje og privat initiativ  

 Småby med sjarm og særpreg. En mer livlig og sjarmerende bykjerne med et tydeligere definert 

sentrum – sentrere tilbudene. Småbystil som understreker det lokale og særegne 

 Et mer spennende uteliv 

 Et nytt moderne hotell  

 Pusse opp Lystlunden – Detaljerte ønsker: 200 innspill kom inn på Hagefest i Lystlunden 

 Ønske om å inkludere lokale produsenter i byen, lokalt matmarked 

 Attraksjoner og aktivitet. badeland, konsertsal, idrett, teater etc. 

 Skøytebane i sentrum etterlyses  

Plansmie – innspillskonferanse for tre kommuneplaner. 

Plansmia var et omfattende kunnskapsverksted i april 2014 som engasjerte ca 60-70 deltagere. Det var 

ca 1/3 politikere, 1/3 innbyggere og 1/3 administrasjon.  Tema for plansmia var attraksjonskraft, 

bærekraft, folkehelse i arealplan, samfunnsplan og byutvikling.  To dager med gode forelesere og 

tverrfaglig gruppearbeid gav en felles kunnskapsplattform og mange gode innspill til en ønsket 

byutvikling.   

Spesielt kan nevnes Michael Fuller-Gee, byplansjef i Arendal kommune, som manet til og ”samle” byen, 

- ikke spre den. Lokalisering tett på sentrum gir beste forutsetninger for en levende by. Kristian Villadsen, 

Gehl Arcitects, inspirerte spesielt med sitt fokus på mennesker i forming av byrom og gater. 

 

UTFORDRINGER OG MULIGHETER VED HORTEN SENTRUM 

Utfordringer / svake sider Muligheter / styrker  

 Byliv og lav mennesketetthet i sentrum  Sjøfronten og KJV 

 Mangler attraktive sentrale boliger  Næringslivet og Campus Vestfold  

 Utvikling av gjestehavna – stoppet opp  Kompakt sentrum og by, med plass til mer 

 Sentrum mangler kontakt med sjøen  Hagebyen og småbyskala 

 Tilgjengelighet kollektivt Torp, jernbane  Events, festivaler og dugnadsånd 

 Bakkenteigen utenfor sentrum  Lystlunden  

 Ny bygg oppleves ikke som positive  Gjestehavna 

 Store grå flater i byen – mer grønn by  Sentralt beliggenhet 

 Få off. sitteplasser i sentrum  Bygge videre på egenart 

 Store byrom oppleves øde og 

folketomme 

 Stort potensial for attraktiv utvikling av 

sjøfronten 

 Barrierer rundt sentrum  Lett å parkere 

 Mer for barn i sentrum  Ny videregående skole 

 Ikke nok mennesker   Indre havneby 

 Boligbyggingen går tregt i sentrum  37 og Glassmagasinet 

 Hortens styrker er ikke synlige i sentrum  Nye initiativtakere i sentrum 

 Lavt omdømme    Preus fotomuseum 

 Folk har ”hjemme – kultur”, går ikke ut  Marinemuseet 

 Handel i Storgata minsker  Folket! 

 Triste adkomster til byen og inn til sentrum.   Storgata har mange utesteder  

 (For)lett å parkere i sentrum 

 Utesteder og restauranter er for spredt 

 Kjøpesenter i byen 

 

 

 

MÅL OG STRATEGIER FOR HORTEN SENTRUM 
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Strategiene er hovedsatsingsområder for å nå målene i sentrumsutviklingen:  

Horten skal ha et LEVENDE SENTRUM, som knytter seg TIL SJØEN. Sentrum skal utvikles med EGENART og 

IDENTITET.  

 

Det er pekt ut åtte hovedstrategier. Under hver strategi nevnes noen sentrale delstrategier og tiltak. 

Bærekraft skal være gjennomgående fundament i utviklingen og folkehelse ligger implementert i 

målene som er valgt.  

Strategiene gir føringer som skal implementeres i plankart, bestemmelser, tiltak og handlingsplan. De har 

betydning for retningen og verdivalgene i denne planen og i sentrumsutviklingen framover. 

 

 Horten kommune skal være  

INNOVATIV, ENGASJERENDE OG ATTRAKTIV 
 

 

STRATEGIER  

   

MÅL  

  

STRATEGIER 
      

1.  Styrke byens liv og rom 

 Gehls Bystrategi for Horten 

sentrum - retningsgivende for 

tiltak og planer i sentrum. 

 

 

2.  Samle sentrum 
 Handelssentrum, 5-min-byen, 

10-min-byen. 

 Styre lokalisering til 

sentrumssonene  

 Sentrumssonene reflekteres i 

plankart og bestemmelser 

 
 

3. Trinnvisutvikling av sjønære 

områder 
 Utviklingstakt skal styrke mål 

om et konsentrert og levende 

sentrum  

 Utvikling av Indre havneby 

og Gjestehavna prioriteres 

 Helhetlig plan for Ytre 

havn 

 

4. Småbyskala og urbanitet 
 Utvikle og fortette ”grå” 

områder  

 Bevare hagebyens og strøkets 

egenart 

 Vektlegge menneskelig skala 

og opplevelse i ”øyehøyde” 

 Småbyurbanitet 

 

    

 

 

 

 

LEVENDE  

SENTRUM 

 

 

 

 

 

 

 

SENTRUM 

TIL  

SJØEN  

 

 

 

 

IDENTITET  

OG  

EGENART 
 

 
 

 5.  Samarbeid og kommunikasjon  
 Styrke samarbeidskulturen - internt 

og eksternt  

 Sammen om en felles handlingsplan 

for byen  

 Bruk av sosiale medier og 

markedsføring 

 Skape engasjement og mobilisere 

 

 

6. Knytte sentrum til omverden 
 Økt tilgjenglighet  

 Grønn mobilitet i sentrum 

 Gangnett for gående og bysyklister 

 

 

7. Mer av Horten i Horten sentrum!   
 Torget som Hortens showroom  

 Markedsføre Horten som en 

”Eventby” 

 Kultur som byutviklingsfaktor 

 Studentbyen Horten 

 

 

8. Stimulere til flere boliger  
 Felles lekeområder i sentrum  

 Redusere krav til detaljregulering  

 Felles parkeringsanlegg / frikjøp av 

parkering  

 Min. - maks krav på parkering i 

sentrale sentrum 

 

   

   

   

   

                           

BÆREKRAFT                OG             FOLKEHELSE 
 

 

 

 

Utdyping av de 8 strategiene for sentrum: 
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STRATEGI 1. STYRKE BYENS ROM OG LIV  

Hortens byrom kan gi forutsetninger for økt byliv ved oppgradering og ny bruk. Gehls ”Bystrategi for 

Horten sentrum, med fokus på byens liv og rom” er en sentral strategi da den favner vidt og mye mer 

enn bare byrom. De fire hovedstrategiene med 16 underpunkter gjengis under slik de står i rapporten:  

 

 

Bystrategien er konkret og styrende, likevel åpen nok til å gi fleksibilitet og handlingsrom. Bystrategien fra 

Gehl vil kunne fungere godt som et retningsgivende dokument for byromstiltak i Horten sentrum. 

 

Oppsummering 

 

 Gehls ”Bystrategi for Horten sentrum, med fokus på byens liv og rom” gjøres retningsgivende for 

tiltak og planer i sentrum. 

 

 

STRATEGI 2. ET SAMLET SENTRUM 

I planprosessen har 5 minuttersbyen blitt et 

begrep. 5-min-byens defineres av hvor langt et 

menneske går på fem minutter. For å 

opprettholde et kompakt og samlet sentrum 

kan 5-min-byen være et hjelpemiddel. Ca 

innenfor denne sonen bør viktige 

sentrumsfunksjoner, tjenester og kultur 

lokaliseres. Det vil fremme byliv ved at folk flest 

kan gå mellom destinasjonene. Innenfor 5–min-

byen lokaliseres både boliger, sosiale tjenester, 

rekreasjon og virksomheter. Å prioritere og 

oppmuntre til å bebygge de grå områdene og 

“byens hull” innen 5-min-byen vil styrke byliv og 

opplevelsen av ”urbanitet”. Innenfor 5-min-

byen bør det fokuseres på å bebygge grå 

arealer og reparere ”hull” i strukturene. 5-min- 

byen kan med fordel ha mange tilbud og 

formål. Innenfor 5-min-byen tenkes det definert 

et tettere handelssentrum, hvor de mest urbane 

tilbud og aktiviteter lokaliseres og klynges. I 
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handelssentrum er folk prioritert høyest og her skal det være trivelig. Gågate, gode byrom og 

møteplasser med sitteplasser, småbutikker og hyggelige kafeer og spisesteder er viktig I denne sonen. 

Handelssentrum er området for “å se og bli sett.” Her kan barn leke, folk møtes og Horten vises fram.  

Den ytre sonen i sentrum defineres av sentrumsplanens avgrensning eller ca 10 minutters gange fra 

sentrum. 10-min-byen. Dette er randsonen av sentrum. Tett på, men oppleves ikke som sentrum. Sonen 

er svært godt egnet til boområder, etablering av større kontorarbeidsplasser og smånæring. Det kan 

diskuteres om plasskrevende handel skal lokaliseres innenfor 10-min-byen, i stedet for utenfor sentrum. 

Oppsummering:  

 Handelssentrum, 5-min-byen, 10-min-byen. 

 Styre lokalisering til sentrumssonene  

 Sentrumssonene reflekteres i plankart og bestemmelser 

 

STRATEGI 3. TRINNVIS UTVIKLING AV SJØNÆRE OMRÅDER – SJØFRONT ØST/YTRE HAVN 

Kommunedelplan for Horten sentrum er et sentralt virkemiddel for å styre arealbruk og trinnvis utvikling. I 

lys av relativ lav vekst og boligbygging i kommunen, er det flere grunner til å vurdere om en skal styre 

hvor utviklingen bør skje, takt og arealbruk i forhold til ønsket utvikling. For det første bør en sikre at 

boligveksten blir lokalisert slik at den støtter opp om målet om et levende og konsentrert bysentrum. For 

det andre er ingen tjent med at konkurrerende prosjekter hindrer rask og helhetlig utvikling av f. eks 

Indre havneby. Gjestehavna ligger nært sentrum og her trengs ny energi for å få utviklingen i gang 

igjen. Totalt sett vil disse områdene, sammen med mindre fortettingsprosjekter i sentrum, dekke 

markedsbehovet for bolig og sentrumsfunksjoner fram til minimum 2026. Kommunen må fokusere, trinn 

for trinn, for å få en vellykket byutvikling. 

Gjestehavna med sidearealer 

I Rambølls rapport ble det foreslått å inkludere mulighet for å utvikle ”sidearealer” til Gjestehavna. Se 

skisser under. Dette er interessant av flere grunner. Det vil gi større handlingsrom til utvikling av 

Gjestehavna. Disse sidearealene kan legge til rette for noe mer utviklingsareal som vil gi større 

fleksibilitet. Sidearealet i nord som Norsk stål disponerer, er avhengig av endrete avtaler. Sidearealet sør 

for Gjestehavna har flere eiere, men kan f eks frigis ved erverv/ makeskifte. Bebyggelse sør for 

Gjestehavna vil kunne bidra til et mer positivt bebyggelses- og gatemiljø ved at trafikkarealet reduseres. 

Deler av tomten kan være et potensial for et felles parkeringsanlegg. 

 

 

Også i den neste planperioden bør fokus være på utvikling av Gjestehavna. 
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Eierstrukturer. Kommunen ved Horten havn er en stor eier i området 

Om Ytre havn – nord.  ”Norsk stål- Fyllinga”                                                                                           

Premiss: Norsk stål og stålhavn skal bestå fram til 2026. 

Det er politisk vedtatt at stålhavna skal eksistere minimum fram til 2026.  Planlegging av annen arealbruk 

kan skje fra 2019. Da skal også avtalen mellom Norsk stål og Horten Havn fornyes. Stålhavna vil derfor 

tidligst være åpen for utvikling etter 2026 med gjeldende avtaler. Det er framdrift som samsvarer med 

markedsbehovet. Det kan være klokt å fokusere på utvikling av Indre havneby før en starter 

konkurrerende prosjekter i dette området. Som tidligere nevnt, vil Indre havneby og ny videregående 

skole bidra til at byens tyngdepunkt trekkes nordover. Transformasjon og fortetting med bl.a. boliger og 

virksomheter nord for Gjestehavna vil være i tråd med tanken om en nordgående langsiktig 

utviklingsretning. Området langs kanalen, bak Rema 1000, er det i dag et næringsområde som kan 

utvikles uavhengig av stålhavna. Dette området bør vurderes som framtidig bo - og utviklingsområde, 

men ses i sammenheng med planer for øvrig og marked. Dette området ligger innenfor 5-min-byen og 

har mange gode kvaliteter. Det bør tilrettelegges i videre planer for at Lystlunden får strekke seg ned til 

sjøen.  

Det anbefales å avvente avklaring av framtidig arealbruk på stålhavna-området. 

Om Ytre havn – sør. ”HAC / rom tomta” 

Premiss: Støy fra ferja og trafikkarealer. 

Næring, kontor og industri vil kunne sameksistere med støy og trafikkarealer i syd. Området er lite egnet 

for boliger så lenge ferja eksisterer. Det er utarbeidet en konseptvalgutredning(KVU) for ny 

Oslofjordforbindelse, der det anbefales bro.  Når en eventuell ny bro kan forventes er usikkert, men trolig 

ikke på 10-15 år.  Hvis ferja forsvinner kan området også disponeres til boliger.  

Slik området framstår i dag og med stor usikkerhet i lengden på ferjedriften, er det et godt alternativ å 

prioritere næring og / eller industri og avvente videre planlegging. Rambøll har i et av sine forslag 

foreslått å flytte havnedriften hit. Det kan være en god løsning i forhold til å samle industri og trafikk og 

mer bolig-, byutvikling i nord. Det er uvisst om flytting av dypvannskai er økonomisk gjennomførbart.  

Næring, industri og kontor kan kombineres både med havnedrift eller med framtidig boliger. 

Kommunen vil i kommende år benytte området til teknisk avdeling og drift. 

Det anbefales å avvente avklaring på framtidig arealbruk på HAC/ROM - området. 
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Muligheter for trinnvis utvikling og egnet arealbruk i Sjøfront øst – Ytre havn: 

2015 til ca 2026. Gjestehavna med vurdering av tilstøtende sidearea, prioriteres i kommende 

planperiode.  

 

Muligheter fra 2015 Sør for Gjestehavna, med ferje: 

 Et mindre sideareal kan legges til rette for utvikles sammen med Gjestehavna med næring, 

kontor og parkering. 

 Arealer i strandsonen og langs hovedveien oppgraderes og beplantes så raskt som mulig slik at 

arealene kan bidra til å gi et bedre inntrykk av Horten og eventuelt brukes til rekreasjon / kyststi. 

 HAC / ROM tomta kan prinsipielt videreutvikles i tråd med dagens bruk som ferjehavn, 

trafikkareal, næring, industri, havn og kontor. Det anbefales at framtidig bruk avklares i senere 

planperiode i en helhetlig plan og at dagens bruk videreføres i kommunedelplanen. 

 

Sør for Gjestehavna, uten ferje, ca 2030:  

 Trafikkareal og areal som ikke er utviklet kan også benyttes til boligformål hvis/ når ferja blir 

borte. Gjerne i kombinasjon med f eks attraktive kontorarbeidsplasser. Usikkerheten er stor i 

forhold til tidspunkt og om det blir ferjefri forbindelse. 

 

Stålhavna og området nord for Gjestehavna, etter 2026 

 Planlegging kan skje fra ca 2019. Arealbruk: Bolig, lettere næring, park/ rekreasjon/ kyststi er 

egnet bruk. 

 Arealet bak Rema 1000, kan vurderes som et potensielt framtidig kombinert nærings- og 

boligområde på sikt.  

 

Oppsummering av anbefalt strategi: 

 Sjøfront øst - Ytre havn, skal utvikles trinnvis i tråd med marked og bidra til å styrke mål om et 

konsentrert og levende sentrum.  

 Utvikling av Indre havneby og Gjestehavna skal prioriteres i kommende planperiode sammen 

med mindre sentrale sentrumsprosjekter derunder skoletomter.  

 Plankartet for sentrum skal legge til rette for mulig utvikling av to mindre arealer på to sider av 

Gjestehavnområdet. Hensikten er å gjøre Gjestehavnområdet lettere realiserbart 

 Resterende arealbruk mellom Linden park og Fyllinga anbefales avklart i senere planperiode.  

 

Et utviklingsalternativ foreslått av Rambøll: Næringsarealer / evet flytting av havn til syd. 

Bolig, næring og rekreasjon i nord. 
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STRATEGI 4. SMÅBYSKALA OG URBANITET 

En av Horten sentrums identiteter er “hagebyen”.  Den ligger sammenvevet med den mer urbane 

handelskjernen og historiske Storgata. Hagebyen defineres her som den eldre småhusbebyggelsen i 

Horten by hvor de private grønne hagene er et særpreg. Nyere boligområder omtales i dokumentet 

som “villaområder”.  

Å kunne bo i eget hus med egen hage i gangavstand til sentrum, er en kvalitet. Ved fortetting og 

utvikling av Horten sentrum vil det være viktig å ta vare på hagebyen og dens grønne og karakteristiske 

preg. Dette er boområder som må styrkes og framheves som attraktive bomiljø for familier. Horten har så 

store disponible grå arealer at det ikke er nødvendig med omfattende fortetting av hagebyen.  

”Et grønt Horten og et grått Horten”, Gehl. 

Urbanitet defineres i større grad av bylivet, byrom og tilbud, enn av høyder på bygg og “urban” 

arkitektur. Det er likevel noen viktige prinsipper som følger med arkitekturen i byen. 

Opplevelser i øyehøyde som f eks utadvendte fasader er viktig for å tiltrekke mennesker. Gater med 

mange mindre butikker oppleves som positivt. Her er Storgata et godt eksempel.  Det er også viktig at 

nye bygg plasseres slik at de definerer gate- og byrom og at funksjonen i bygget bidrar til byliv. Vertikal 

oppdeling av fasader skaper mer interessant byarkitektur enn horisontale og mer homogene 

fasadelengder.  

 

“Man snakker om høyder fordi det er så vanskelig å snakke om byutvikling.” Erling Dokk –Holm, Larvik 

2014.  

Hva som er riktig skala for Horten er et spørsmål med mange svar. I Horten sentrum vil det være viktig å 

se på høyder ut fra strøk og nabobebyggelse.  Økonomi til gjennomføring må også vurderes for at det 

skal bli utvikling. Generelt bør sentrum ha varierte høyder og utnyttelsesgrad som styrker bydelens eller 

strøkets egenart og kvaliteter. Bebyggelsen og dens innhold skal dessuten forsterke byrom og bylivet i 

sentrum. Konsentrert bebyggelse, tett-lav og småskala gir større opplevd kvalitet for mennesker enn 

høye hus. Utnyttelsen(volumet) kan i mange tilfeller likevel være den samme.  
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Illustrasjon:  Volumet er det samme på alle 10 felt, men 

opplevd kvalitet sett fra gateplanet er svært ulikt. Bygg som 

skaper små rom oppleves som mest attraktive for mennesker 

og gir best forutsetning for byliv. 

Oppsummering  

 Utvikle og fortette ”grå” områder  

 Bevare hagebyens og ulike strøks egenart 

 Vektlegge menneskelig skala og opplevelser i 

”øyehøyde” 

 Satse på ”småbyurbanitet” 

 

Eksempel på tett-lav bebyggelse med høy utnyttelsesgrad i 3-4 etasjer. Malmø. 

 

STRATEGI 5. SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON 

Å bruke ikke-fysiske virkemidler i en utviklingsprosess er like viktig som de fysiske tiltakene. Samhandling 

og pådriverrollen er nødvendige for å lykkes. Ressurser til organisering og samarbeid må budsjetteres på 

linje med fysiske tiltak. Kommunen kan prioritere å ta en mer aktiv rolle som utviklingsaktør i byutviklingen 

for å få raskere resultater.  

Et konkret tiltak kan være en felles handlingsplan for byutvikling som prioriterte viktige tiltak, uavhengig 

av fagområder. Den kan inkludere næring, kultur, vei, havn, park og byforming. En felles handlingsplan 

vil gi større gjennomføringskraft enn mange parallelle prosesser og planer. Ansvar for utarbeidelse av 

plan og gjennomføring organiseres som samarbeidsprosjekt mellom kommune og eksterne aktører, som 

f eks gårdeiere, handelsstanden og næringslivet. 

Bruk av sosiale medier er viktig for å kommunisere, engasjere og informere. Sosiale medier når folk bredt 

og raskt. Det er et bra supplement til lokalavisa. 

Oppsummering 

 Styrke samarbeidskulturen - internt og eksternt  

 Sammen om en felles handlingsplan for sentrum 

 Organisering og gårdeiersamarbeid  

 Bruk av sosiale medier i markedsføring 

 Skape engasjement og mobilisering  
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STRATEGI 6. KNYTTE SENTRUM BEDRE TIL OMVERDEN 

Grønn mobilitet i sentrum 

Gode fotgjenger- og oppholdsarealer er et godt virkemiddel for å øke folks interesse for å bruke 

sentrum. Det gir økt byliv og styrker folkehelsen.  

 

Å lage gode gangforbindelser i Horten blir viktig i arbeidet med alle de kommende utviklingsområdene i 

og nær sentrum: Indre havneby, ny videregående skole i Lystlunden, utvidelse av sentrum ned mot 

havneområdet og fortetting i sentrum. Ved å prioritere et gangnett vil vi også knytte sentrum til kyst, lek 

og rekreasjon. Å gi tryggere gangveier for barn og unge vil også bidra til å oppmuntre til et sunnere valg 

i hverdagen. Se temakart ”Grønnstruktur og forbindelseslinjer”. 

 Satse på en aktiv gå- og sykkelkultur i Horten 

 Opparbeide merket gangnett i sentrum 
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Økt tilgjengelighet til sentrum 

Det er et stort behov for å bedre bussrutene slik at de korresponderer med tog og flytog. Det er et stort 

problem for alle tilreisende til næringslivet og kommunen. 

 Bussruter som korresponderer bedre med alle tog og flytog  

 Flere natt og kveldsbusser fra sentrum, innen kommunen og til Tønsberg 

 

 

STRATEGI 7. MER AV HORTEN I HORTEN SENTRUM!   

Horten har mange unike kvaliteter, 

destinasjoner, attraksjoner og næringer. Å 

synliggjøre Hortens egenart i sentrum vil være 

med å gi utviklingen identitet. Gehl foreslår i sin 

rapport å bruke Hortens egenart aktivt i 

byformingen. Som virkemiddel for å synliggjøre 

alt det flotte som skjer rundt og utenfor 

bysentrum, kan torget brukes blant annet som 

byens ”showroom” og utstillingsvindu. Ulike 

aktører kan oppfordres til å lage fotoutstillinger, 

reklamere for vikingarrangement, Campus 

Vestfold og teknologiske produkter  

Kultur er viktig for trivsel, byliv og engasjement. Horten har et rikt kulturliv innen musikk, festivaler, sport, 

historie og arrangementer. Faktisk har Horten så mange arrangement, særlig i sommersesongen, at 

”Eventbyen Horten” kan brukes aktivt i markedsføring av byen. På den måten kan Horten tiltrekke seg 

nye beboere så vel som besøkende. Kulturen er en unik egenart ved Horten.  

Studentbyen Horten er en politisk vedtatt satsing og viktig for Horten. Gjennom Mer av Horten i Horten 

sentrum, er det viktig at  studenter og aktiviteter på Campus trekkes til Horten sentrum. Kommunen 

jobber med virkemiddel for å styrke Horten som studentby, bl.a. gjennom å se på mulighet for 

studentboliger i sentrum. 

Oppsummering 

 Torget som Hortens showroom  

 Markedsføre Horten som en ”Eventby” 

 Kultur som byutviklingsfaktor 

 Studentbyen Horten 
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STRATEGI 8. STIMULERE TIL FLERE BOLIGER I SENTRUM 

Et hovedmål i denne revideringen er å gjøre det enklere å bygge og bo i sentrum for å støtte opp om 

hovedmål om en mer levende 

by. Det er et kjent problem med 

dagens plan at det ofte er 

vanskelig for utbyggere, av 

særlig mindre tomter i sentrum å 

oppfylle krav til lek og parkering. 

Det vil derfor bli sett nærmere på 

hvordan vi kan gjøre det enklere 

å bygge boliger i sentrum og 

redusere antall 

dispensasjonssøknader.  

Felles lekeplasser. I dag er det 

krav om opparbeidelse av både 

nærlekeplass, kvartalslekeplass 

og områdelekeplass ved 

utbygging av mer enn 3 enheter. 

I praksis viser det seg ofte å 

være vanskelig for utbyggere å 

imøtekomme dette kravet. En 

strategi som flere kommuner nå 

legger opp til, og som støttes i 

RPBA, er å prioritere noen felles 

lekeområder utenfor 

byggetomten. Det kan være 

eksisterende eller nye og 

inkludere skolegårder, 

barnehager, parker og bysentrum.  

Temakartet illustrerer eksisterende og mulig nye lekeplasser i Horten sentrum. Det er foreslått en 

dekningsavstand på 250 m radius pr lekeplass. Da er det kun behov for ca to nye lekeplasser (blå sirkler)i 

sentrum. En ved Brårud gård, den andre i sentrale sentrum. F eks. på torget eller i Apotekergata.  

Prinsipp: Alle har krav om å etablere areal til lek ved utbygging av boliger. Utbyggere blir tilbudt å slippe 

å ha lekeplass på egen tomt, mot å betale inn et bestemt beløp til en felles lekeplass som ligger 

innenfor ca 250 m fra tomta. Dette kan gjøres som en privat avtale, og f eks som infrastrukturbidrag. 

Kommunen på sin side må ha en konkret vedtatt plan for disponering av midlene inkl. plan for hver 

lekeplass. Intensjonen må være at midlene også kan brukes til vedlikehold. Fordelene med en slik 

ordning er at byen vil få noen gode felles leke- og møteplasser med kvalitet som inviterer til bruk. 

Utbyggere kan på sin side, utnytte tomten bedre og mer effektivt. Utbyggere bidrar til oppgradering av 

fellesområder.Holmestrand kommune foreslår tilsvarende strategi i sin kommuneplan. 
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Parkering. Parkering er arealkrevende. I 

sentrum bør flateparkering på 

byggetomter unngås for å gi plass til 

bebyggelse som er positivt for bylivet.  

Totalt er det 1388 p-plasser i sentrum som 

er tilgjengelig for alle. Det er god dekning, 

spesielt i nedre bydel.  

Det er en fordel for bylivet om plassering 

av parkeringsplasser fikk flere folk til å 

bevege seg mer og litt lenger. Det ville 

f.eks gi stor effekt for Storgata om flere 

parkeringsplasser lå vest for sentrum.  

I denne planen er det aktuelt å innføre 

min. / maks. krav til parkering i tråd med 

Regional plan for bærekraftig 

arealpolitikk, RPBA.  Et slikt krav vil være 

en fordel for utbyggere av særlig mindre 

tomter. Parkeringskravet vil variere med 

formål og i de ulike sonene i sentrum.   

 Å anlegge noen felles parkeringsanlegg / hus vil gi god arealutnyttelse og vil stimulere til utvikling av 

sentrale tomter i sentrum. Det vil frigjøre p- tomter til utvikling. Det anbefales at frikjøpsordning for 

parkering konkretiseres som en oppfølging av kommunedelplanen. Plankartet kan peke på aktuelle 

tomter i sentrum som potensielle tomter for P-hus.  

Redusert krav til parkering i kombinasjon med frikjøp vil gjøre det enklere å bygge boliger i sentrum, 

særlig på små tomter. Parkeringsstrategi inkl. felles p-anlegg og frikjøpsordning, må sees i sammenheng 

med konsekvenser for trafikk og byliv. Se videre detaljer og andre forslag til tiltak i vedlagte 

trafikkanalyse.  

Oppsummering: 

 Felles lekeområder i sentrum  

 Redusere krav til detaljregulering  

 Felles P-anlegg i kombinasjon m frikjøp av parkering  

 Min. - maks krav på parkering i 

sentrale sentrum 

 

 
 

 

 

 

Lystlunden i nytt lys. Bruk av 

effektbelysning gir en magisk stemning. 

Foto: Rambøll AS, Lystlunden 2014. 



Mål og strategier for areal og sentrumsutvikling i Horten kommune 2015-2027 

12. januar 2015 

 

59 

 

KRITISKE SUKSESSFAKTORER OG 

HOVEDUTFORDRINGER 

Det er vanskelig å styre byutvikling av mange grunner. Byen er 

en kompleks organisme som endres kontinuerlig og byen blir 

aldri ”ferdig”.  

Det er viktig å legge rammer for at utviklingen går i ønsket 

retning, uten å kvele initiativ. Det er vanskelig å styre en 

utvikling helt på tvers av markedet. Hva ønsker vi å oppnå, og 

hvordan vi best når målene, er kjernen i byutviklingen.  

Utfordringer  

De siste 20-30 årene har kommunen først og fremst vært 

saksbehandler og tilrettelegger gjennom planer og lovverk. Tid 

og ressurser er i dag en stor utfordring i Horten som for mange 

andre kommuner.  

Kommunen rår over noen virkemidler for å styre utvikling, men 

langt fra alle. Det viser seg vanskelig for kommunen å styre 

arkitektur i siste ledd: - estetikk, finish, design og detaljer. Her er 

det utviklere og entreprenører som sitter ved rattet i private 

utbyggingsprosjekter, og har ofte først og fremst et økonomisk 

fokus. Arkitektene er kjøpt og betalt og prisgitt oppdragsgivers 

holdning for å levere kvalitet. Reguleringsbestemmelser er ikke 

et egnet verktøy for å styre formgiving i siste og avgjørende 

ledd. Tett oppfølging og samarbeid om prosjektene fra starten 

på planleggingen til gjennomføring, kan gi mer styring.   

Det er viktig for kommunen å vektlegge innsatsen der man 

faktisk kan bidra og få størst effekt. Økt fokus på byliv og 

kvalitet i offentlige rom og gater vil bidra til å heve 

helhetsinntrykket og attraktiviteten i sentrum. Kommunen må 

bidra på de områdene den styrker. Å satse på byens rom gir ringvirkninger. Mer grønt, flere møteplasser, 

mer lek, mer lys, mer folk.  

Kommunen er dessuten byggherre og ansvarlig for kommunale bygg. Det er viktig at kommunen er et 

forbilde for private utbyggere. Det kan gjøres ved å stille krav til at egne bygg skal framstå med estetikk 

og kvalitet, samt harmonere med omgivelsene.  

 

Kommunens som aktiv utviklingsaktør 

I de senere årene har flere kommuner forstått at det er nødvendig å være en mer aktiv aktør for å drive 

fram endringer i byutviklingen. Plan og bygningsloven og planverket er ikke nok. Det er en krevende 

jobb, som handler om målrettet samhandling og evne til å mobilisere og engasjere til felles innsats. 

Kommunen må være pådriver, tilrettelegger og fasilitator. Horten kommune er i gang med å organisere 

et samarbeidsforum som del av Drømmen om Horten. Her bør også byutvikling få et sentralt fokus, med 

en konkret trinnvis handlingsplan.  

 

Gehl peker på fire viktig suksessfaktorer: 

1. Hold på visjoner og kvalitetsambisjonene  

2. Sats på fagkompetanse og kontinuitet i oppfølging fra plan til gjennomføring 

3. Samarbeid mellom privat og offentlig sektor 

4. Tverrfaglig samarbeid og organisering internt  
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Flere strakstiltak og midlertidige 

prosjekter! 

I langsiktige prosesser er det viktig 

å prioritere handling og iverksette 

mindre tiltak. Konkrete strakstiltak 

har vært en suksess i Horten 

sentrum dette året og har gitt stor 

effekt.  Kommunen anbefales å 

forstette med og prioritere noen 

strakstiltak hvert år framover. 

Gehls bystrategi inneholder flere 

mindre tiltak som passer som 

strakstiltak.   

Det er en ambisjon å synliggjøre 

forslag til aktuelle strakstiltak i 

handlingsplanen som skal følge 

for Kommunedelplan for Horten 

sentrum.  
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Storgata och Apotekaregata är goda exempel 
på gator i sentrum med mänsklig skala.

Sentrum är omringat av gator utformade efter 
bilarnas behov.
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SENTRUMGATOR I MÄNSKLIG SKALA - 
INVITERANDE FÖR GÅNG OCH CYKEL

TRAFIKLEDSUTFORMNING - SENTRUM 
VÄNDER RYGGEN ÅT BYEN
Horten sentrum är omgärdat av vägar 
med en utformning som både signalerar 
hög hastighet och stora volymer av 
trafikflöden. Dimensionerna på gatorna 
är stora, siktlinjerna är långa och de flesta 
av byggnaderna vänder sina baksidor 
mot vägarna vilket ökar upplevelsen 
av baksida. Längs Strandpromenaden 
saknas dessutom fotgängarfält och 
cykelbanor mot vattnet och det finns få 
platser att korsa vägen på. Dessa vägar 
är en stark bidragande orsak till att de 
mentala avstånden i Horten upplevs stora 
som gående och cyklist. Det skapar en 
upplevelse av att sentrum är frånkopplat 
och vänder ryggen mot resten av byen. 

Horten har ett antal gator i sentrum 
med fin mänsklig skala som skapar 
goda förutsättningar för att gå och 
cykla. Storgata är ett exempel en 
gata med goda fysiska förutsättningar 
med små dimensioner, detaljrikedom, 
korta siktlinjer, många entreer 
och funktioner. Idag finns dock en 
snedfördelningen mellan de mjuka 
och hårda trafikanterna. Som ett 
viktigt cykelstråk in till sentrum är det 
hård konkurrens om utrymmet på 
trottoarerna mellan gående, cyklister 
och butiksutrymme.

MINSKA BARRIÄREFFEKTERNA - ÖKA KVALITETEN PÅ 
TVÄRFÖRBINDELSER OCH ANKOMSTPUNKTERBYGG VIDARE PÅ DE GODA EXEMPLEN I HORTEN
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- veien videre




