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GJELDENE PLANER OG VEDTAK:

Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027)
4 fokusområder: 1) attraktivitet 2) god oppvekst 3) Trygghet for innbyggerne 4) Natur og miljø

Det er valgt ut to hovedsatsingsområder, Horten sentrum og Campus Vestfold (kap. 13 – Arealstrategi)

Arealbruken skal (mål):
• Gjøre Horten til en bærekraftig  kommune
• Gjøre kommunen attraktiv
• Styrke folkehelsen

Strategier:
• Satsing på byer og tettsteder
• Satsing på grønn mobilitet
• Knutepunktutvikling
• Sikre arealer til næring og vekst
• Skape attraktive og helhetlige bomiljøer
• Ta vare på dyrka mark
• Sikre tilgang til natur- og friluftsområder



Kommuneplanens arealdel (2015-2027)
• Avklaring av langsiktig utvikling på Skoppum utsettes til etter vedtak om jernbanestasjonen.
• Viser til krav om utvikling av et knutepunkt med høy tetthet av boliger og arbeidsplasser nær ny 

jernbanestasjon

Planstrategi for Horten (2016-2020)
Det skal utarbeides en kommunedelplan for Skoppum!

• Sikre en positiv utvikling med boliger og arbeidsplasser
• Unngå en utvikling i retning av et handelssenter i strid med RPBA

Detaljreguleringsplan for Vestfoldbanen (19.06.2018)
Beskrivelse av planens virkninger for tettstedet Skoppum:

«Av erfaring vil trafikknutepunkt, som en jernbanestasjon, fungere som en motor i utviklingen av et område. 
Hvordan området skal utvikles, både omfang og type arealbruk vil være beslutninger som avklares gjennom 
kommunale/fylkeskommunale planer.»



Andre kommunale vedtak:
• «Horten kommune skal i alle store byutviklingsprosjekter som Indre Havneby, havneområdet og Skoppum vest 

legge vekt på bærekraftig byplanlegging gjennom klimasmarte, ressursoptimale og miljøvennlige løsninger slik 
at Horten framstår som en fremtidsrettet klima- og miljøkommune.» (KOM-203/16)

• «Grønn mobilitet skal innarbeides som overordnet prinsipp som skal gjennomsyre kommunens planer og 
tiltak.» (HKMK-006/17)

• «Knutepunktutviklingen rundt nye Skoppum stasjon med tilhørende miljø-/nullutslippsbydel er et prioritert 
område i arealplanleggingen i Horten. Det skal utarbeides en kommunedelplan for Skoppum hvor dette inngår. 
I denne skal det legges til rette for knutepunktutvikling av arealene rundt det nye stasjonsområdet. Den 
overordnede visjonen for bydelsutviklingen omkring knutepunktet nye Skoppum stasjon er at det skal være en 
framtidsrettet miljø- og nullutslippsbydel.» (KOM-129/18)

• «Klimatilpasning skal alltid legges til grunn i plan- og byggesaksbehandling.»…. (KOM-146/18)



MÅL / HENSIKT MED PLANEN

Visjon:

Den overordnede visjonen for bydelsutviklingen omkring knutepunktet 
nye Skoppum stasjon er at det skal være en fremtidsrettet miljø- og 
nullutslippsbydel (KST-129/18).

• legge til rette for arbeidsplasser og boliger ved ny jernbanestasjon 
(knutepunktutvikling)

• Fokus på miljø og klima…



PROBLEMSTILLINGER / UTFORDRINGER

• Et viktig målpunkt flyttes - grønn mobilitet

• Behov for nye utbyggingsområder

• Kommunegrensen

• Knutepunktutvikling / utbyggingsmønster

• Nullutslippsbydel

• (Klimatilpasning)



NY LOKALISERING AV 
JERNBANESTASJON
Grønn mobilitet, G/S-veier?



UTBYGGINGSOMRÅDER



Innspill til KPA



KOMMUNEGRENSEN

Re / Tønsberg kommune



KNUTEPUNKTUTVIKLING



MÅL FOR PLANARBEIDET:
• Legges til rette for bolig- og næringsarealer som støtter opp under IC-satsingen

• Fra alle steder på Skoppum skal være attraktivt å komme seg til skole, barnehage, 
idrettsanlegg, sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt uten bruk av bil. Det skal 
være gode sykkelforbindelser til Horten sentrum, USN og andre deler av kommunen

• Skoppum skal ha et tydelig sentrum. Det skal sikres nærmiljøer med kvaliteter som 
fremmer folkehelse / sikre helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer

• Det skal legges til rette for etablering av et «nullutslippsområde» hvor utslipp av 
klimagasser reduseres mot null, sett i et livsløpsperspektiv

• Næringsutviklingen skal være balansert slik at det ikke legges til rette for et 
handelsområde i konkurranse med Horten sentrum.



STRATEGIER FOR FRAMTIDIG AREALBRUK:
• Videre utbygging skal i hovedsak skje i gangavstand fra ny jernbanestasjon

• Høy arealutnyttelse nære kollektivknutepunktet

• Fortettingspotensialet i eksisterende næringsområder skal utnyttes

• Jordressurser, naturmangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø skal i størst mulig 
grad ivaretas

• Sammenhengende grønne strukturer og nær tilgang til områder for lek, idrett, 
rekreasjon og nærfriluftsliv skal sikres

• Arealbruken skal ta hensyn til områder med naturfare (flom, skred). Håndtering av 
overvann sikres ved bevaring av og/eller etablering av blågrønne strukturer.



Et «nullutslippsområde» kjennetegnes gjerne ved:
• Bygninger har svært lavt energibehov og minimalt CO2-avtrykk

• Byggene henter fornybar energi fra lokale energikilder

• Energioverskuddet eksporteres for å «nedbetale» CO2-avtrykket for bygging, drift og 
riving.

Enkel framstilling av hvordan man oppnår nullutslippsbygg



Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN)
• 7 prosjekter er etablert (nullutslippsområder)
• Skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder
• Løsningene skal danne grunnlag for innstramming av energi- og miljøkrav i 

byggeforskriftene

Begrensede muligheter i pbl.
• Det er ikke anledning til å gi planbestemmelser som er i strid med nasjonalt 

regelverk (f.eks. TEK). (Kan ikke stille strengere krav i planen)

Som hjemmelshaver kan kommunen stille de klima- og miljøkravene som ønskes. 
(anbudsdokumenter, salgskontrakt / utbyggingsavtale ved videre salg av eiendom.) 



KOMMUNALE EIENDOMMER 
- Alternative nullutslippsområder

Alternativ A
Eiendommen gbnr 65/13 er på ca 40 dekar. Ca 14 dekar er 
avsatt til boligformål (område S2 – Borreborgåsen) i 
kommuneplanens arealdel, mens resterende del av 
eiendommen ligger i LNF-område. Avstand til ny 
jernbanestasjon er ca 1,9 kilometer.

Kun 14 dekar av eiendommen ligger innenfor foreslått 
planavgrensning.

Alternativ B
Den delen av eiendommen gbnr 47/3,5 som ligger nord for 
idrettsanlegget utgjør ca 45 dekar. Innenfor dette området er et 
areal på ca 13 daa avsatt til offentlig formål (barneskole / 
barnehage) i reguleringsplan fra 1986. Reguleringsplanen er 
ikke realisert, men benyttes i dag til idrettsformål m.m. 
Avstanden til ny jernbanestasjon er ca 1,1 kilometer.



FORSLAG TIL AVGRENSNING
AV PLANOMRÅDET



KUNNSKAPS- OG UTREDNINGSBEHOV

- Faktagrunnlag (beskrivelse av dagens 
situasjon)

- Grønn mobilitet

- Konsekvensutredning – enkeltområder 
+ planens samlede virkninger

- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)



MEDVIRKNING

- Tilgjengeliggjøring av informasjon (Kunngjøring, varsling, hjemmeside)

- Innsamling av informasjon (prosjekt for barn og unge, «fotostemmer»?) 

- Dialog (regionalt planforum, åpen kontordag(er), idedugnad / plansmie, 
orienterings-/innspillsmøte)

- Samarbeid og rådsordninger (Verdigruppa)






