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Fv310 – Falkenstensveien, Horten - Varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan - PlanID 3801 00413 

 
Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 skal Vestfold og Telemark fylkeskommune starte arbeid med 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkesveg 310 Falkenstensveien på 
strekningen Søndre Vegge – Vikveien; ca. 0,7 km. Horten kommune skal legge vann- og 
avløpsledninger i gang- og sykkeltraséen.  

Det er tidligere startet reguleringsplanarbeid med samme formål langs fv.310 på stekningen 
Nykirke - Søndre Vegge. 

Hensikten er å oppnå en sammenhengende gang- og sykkelveg (ca. 8km) på sørsiden av fylkesveg 
310 mellom Nykirke og Bekkajordet nær Horten by, at det skal bli tryggere, raskere og mer 
attraktivt å gå, sykle og reise med buss, bidra til avløpssanering og bidra til at Horten by på sikt skal 
få sikrere vannforsyning.  

Det vil bli utarbeidet reguleringsplan som er så detaljert at det ikke senere kreves nabovarsel. Jfr. 
plan- og bygningsloven § 21-3.  

Horten kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune har vurdert at planarbeidet ikke utløser 
krav til konsekvensutredning (KU). Det er vurdert at planen og tiltaket ikke får vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn. Tiltakets utforming og størrelse tilsier en svært begrenset påvirkning på de 
nevnte forholdene, da det kun gjelder utvidelse av veg. Kommunen mener dermed at ev. negative 
konsekvenser for miljø og samfunn herunder for natur, landskap og bruk av jordbruksarealer, kan 
gis en tilstrekkelig utredning gjennom risiko- og sårbarhetsanalyse, samt planbeskrivelse og 
tilhørende fagutredninger. 

Merknader til planoppstart 

Uttalelse sendes innen 26.februar 2021 til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844 
3702 Skien, eller til post@vtfk.no. Husk å merke uttalelsen med sak 20/17137.  

Vi ønsker å få informasjon bla. om private anlegg i grunnen; ledninger, kabler, tanker mm.  

Se egen mottakerliste 
   
   
 
 
   

Team utbygging øst 
Vår dato: 

Deres dato: 
Vår referanse: 

Deres referanse: 
Vår saksbehandler: 

  
    

13.01.2021 
   

20/17137-9 
   

Øyvind Søfteland 
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Etter uttalelsesfristen vil det bli vurdert om, og evt. hvordan, det skal tas hensyn til uttalelsene i 
planarbeidet. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og kommentert og vil følge saken til senere 
saksbehandling i Horten kommune. Det blir derfor ikke gitt individuelle tilbakemeldinger til den 
enkelte som kommer med uttalelse i saken.  

Informasjon om planarbeidet  

Det vil bli arrangert åpent, digitalt møte om prosjektet torsdag 4.februar-21 kl. 18 – 19. Da kan 
man få informasjon og stille spørsmål. Man kan delta på møtet ved å gå inn på en internett-link 
som vil bli tilgjengelig fra 1.februar-21. Linken vil bli lagt ut på disse nettstedene: 

 vtfk.no/falkenstenveien 

https://www.horten.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/ . Hvert planområde har sin egen 
link der.  

Det vil bli gjort opptak av møtet. Opptak av møtet vil bli lagret på de samme nettsidene som er vist 
over, sammen med annen informasjon om planarbeidet.  

Spørsmål kan rettes til: 

Øyvind Søfteland, tlf.: 99271625, e-post: oyvind.softeland@vtfk.no.  

Planområdet  

Planområdet ligger på og langs fylkesveg 310 Falkenstensveien og er vist på kartskissen nedenfor.  

Endelig reguleringsplan vil bli utarbeidet innenfor denne grensen og vil omfatte et mindre areal. 

Eventuelle mindre justeringer av planavgrensningen vil bli avklart som en del av planarbeidet.  

 

http://www.vtfk.no/falkenstenveien
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.horten.kommune.no%2Fkunngjoringer-og-horinger%2F&data=04%7C01%7Coyvind.softeland%40vtfk.no%7C09662fcff0c84aaaa47208d8b3ce062d%7C08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a%7C1%7C0%7C637457044739747749%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5KnZD2grDeLfX3xA1HoZgYOceP0pYBjcjT74Dfu6zsw%3D&reserved=0
mailto:oyvind.softeland@vtfk.no
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Følgende overordnede arealplaner er relevante for området: 

 

Andre planer: 

Ny plan vil erstatte (helt eller delvis) følgende andre planer (reguleringsplaner, bebyggelsesplaner 
mm):  
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Prosjektet  

VTFK har budsjettert med 11,8 Mkr i 2022 og 29,5 Mkr i 2023, inklusive kostnader til VA-anlegg 
som Horten kommune ønsker å få lagt i GS-traseen.  

Det tas sikte på å få vedtatt reguleringsplan innen våren 2022 og å kunne starte bygging tidlig i 
2024. 

Prosjektet omfatter gang- og sykkelveg på sørsiden av Falkenstensveien, bussholdeplasser, 
nødvendige frisiktsoner, små kryssutbedringer mm. Horten kommune skal legge vann- og 
avløpsledninger i gang- og sykkeltraséen.  

Som del av planarbeidet vil justering, sanering og sammenslåing av avkjørsler bli vurdert. Dersom 
det vurderes behov for stenging, vil nye avkjørsler bli etablert. 

Reguleringsplanen skal sørge for formelt grunnlag for å etablere gang- og sykkelveg og vann- og 
avløpsledninger langs den overnevnte strekningen av Falkenstensveien og angi føringer for senere 
planarbeid og for utførelse. Anlegget kobles sammen med eksisterende gang- og sykkelanlegg i 
begge ender. 

Det vil bli behov for grunnerverv for å få realisert prosjektet, både permanent og midlertidig i 
byggefasen. Trolig kommer gang- og sykkelvegen til å kreve 4,5 m bredde pluss skråninger, målt ut 
fra kanten av dagens kjøreveg, men bredder mm. avklares nærmere i planarbeidet. 

Det vil bli gjort undersøkelser og vurderinger av grunnforhold mm. for å få grunnlag til å planlegge 
prosjektet. Berørte grunneiere vil bli varslet før undersøkelsene blir gjort. 
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Med hilsen 

Øyvind Søfteland 
   
oyvind.softeland@vtfk.no 
   
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Se egen mottakerliste                                  
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