


#Hortenlove

Horten sentrum



Vedtatt sentrumsplan og strategi for Horten
- fokus på byrom og byliv

• Flere folk til 
sentrum

• Levende 
bysentrum

• For alle – av alle
• Kople sentrum til 

omverdenen
• Styrke 

hovedområdene 
og forbedre 
ankomstpunkter



Buss til, fra og i sentrum
Ved bruk av smarttelefon får de reisende beskjed om hvilken bussrute
de er på, holdeplasser som passeres, hvilken holdeplass som er den neste, 
når de er fremme, samt beregnet reisestrekning og reisetid, og beskjed på
bussholdeplass om hvilken buss som ankommer. 

Sensorbasert infrastruktur gir steg-for-steg navigasjon på smarttelefon i 
sentrum, inkludert rutebilstasjon og fergekai. 
Brukeren søker etter ønsket sted og får veibeskrivelse med steg-for-steg 
navigasjon, samt ruten i et kart. 

Informasjon om steder personen passerer blir aktivert. Dette kan være 
åpningstider, arrangementer, kulturinformasjon og avgangstider. 

Systemet er med både kart, tekst og syntetisert tale.



Smarttelefoner og «beacons»



TravelCompanion



Bruk av TravelCompanion



Avgrenset prosjektområde i sentrum fra start



Bussforbindelse i hele Horten kommune



Potensielle brukergrupper 
– større enn antatt

o syn- og 
hørselshemmede 

o personer med dysleksi
o personer med demens 

i tidlig fase
o andre former for 

kognitiv svikt
o psykiske lidelser
o fysiske 

funksjonsnedsettelser 
o «dårlig stedsans»



Guide-tilbud til nye brukere

Horten Aktivitetssenter formidler guider for 
individuell veiledning. Telefon 33 08 57 90
Vi samarbeider med:

• Horten Røde kors 

• Lions Horten

• Kiwanis Horten   



Utsagn - så langt
• «Jeg har prøvd appen og er storfornøyd. Det er en stor hjelp 

og øker livskvaliteten!» 
Torfinn Katla Opedal, Blindeforbundet

• «Det fungerte overraskende bra. Er imponert over en slik 
universell utforming. Jeg mener dette systemet er for alle som 
trenger det. Og ja, jeg vil være med videre.»

Øyvind Madsen, Døveforbundet
• «Både min sønn og jeg sliter med psykiske problemer og 

kommer oss ikke ut slik vi ønsker. Sønnen min tør ikke bruke 
buss og sitter mye hjemme. Jeg tror dette kan hjelpe han til å 
komme mer ut og være sammen med andre.»

Brukerrepresentant fra Mental Helse



Stor interesse – mange samarbeidspartnere

• Horten kommune
• Next  Signal AS
• Innovasjon Norge
• Norges Blindeforbund 

Vestfold
• Dysleksi Vestfold
• Norges døveforbund
• Vestfold kollektiv-

transport, VKT
• Nye Horten 

videregående skole
• Horten havnevesen

• Bastø-Fosen AS
• Vestfold fylkes-

kommune
• Norsk Regnesentral
• Nasjonalt kompetanse-

senter, Aldring og 
Helse

• Kartverket
• Universitetet i Sørøst-

Norge, USN



Forskningsprosjekter 
Vi ønsker dokumentasjon på effekter.

Vil denne type hjelpemiddel i en bykjerne
– bidra til økt mestring og selvstendighet?
– øke tilgjengelighet og bruk av byens positive kvaliteter?
– redusere isolasjon og ensomhet?
– øke bruk av kollektive transportmidler?
– redusere kontroll og styrke egenmestring for utsatte 

grupper?
– bedre folkehelsen?

FLERE FORSKNINGSPROSJEKTER STARTER HØSTEN 2019







Vil pilotprosjektet «redde» verden?

Neppe alene, 
men kan gi viktige 

bidrag til å 
forbedre den -


