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Nå settes det i gang planarbeid for sammenhengende turveg 

mellom Porsgrunn og Skien 

tegn_3 varsler på vegne av Porsgrunn kommune og Bypakke Grenland oppstart av arbeid 

med reguleringsplan for turveg mellom Osebro cafe og nåværende Grenland Papp (planid 

257), som en del av en sammenhengende turveg mellom Porsgrunn og Skien. Det betyr at 

hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet 

fram til fristen den 12. august 2017. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og 

bygningslovens § 12-8. 

 

Beskrivelse av planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 

opparbeiding av turveg mellom Osebro cafe og nåværende 

Grenland Papp, som en del av en sammenhengende 

strekning mellom Porsgrunn og Skien. Det har lenge vært et 

sterkt ønske om å få på plass et allment tilgjengelig 

rekreasjonsstrøk som et attraktivt bindeledd mellom byene. 

Turvegen skal lokaliseres så nær vannet som mulig og det 

skal legges til rette for god tilknytning mellom framtidig turveg 

og omgivelser med universelt utformede tverrakser på 

utvalgte steder. Det tas sikte på å opparbeide en 3 meter bred 

trase som får ulik utforming avhengig av hvilket område det 

gjelder. Eksempel på toppdekke kan være brygge, grus eller 

asfalt. Prosjektet er hjemlet i kommuneplanens arealdel i 

begge byene og er en del av Bypakke Grenland.  

 

Planen berører eiendommer langs østsiden av elva. Planens 

avgrensning er vist på bilde, men kan studeres nærmere på 

www.grenlandskart.no under «Reguleringsplaner under 

arbeid». Det skal legges til rette for dialog med grunneiere og 

andre interessenter gjennom prosessen. 

 

Området som nå varsles er ca. 77 400 kvm stort. Innenfor planavgrensningen finner vi 

følgende gjeldende reguleringsplaner som helt eller delvis vil bli erstattet av den nye planen: 

plan med planid 356, 205, 216, 213, 232 og 229. For mer informasjon om planene besøk 

www.grenlandskart.no. 

Har du innspill til planarbeidet eller ønske om medvirkning? Send uttalelse til: 
tegn_3 as v/Ståle Hansteen, stale.hansteen@tegn3.no 
 
Kopi av uttalelse kan sendes til: 

postmottak@porsgrunn.kommune.no 

eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn 
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Nå settes det i gang planarbeid for sammenhengende
turveg mellom Porsgrunn og Skien

tegn_3 varsler  på vegne av Porsgrunn kommune og Bypakke Grenland
oppstart av arbeid med reguleringsplan for turveg mellom Osebro cafe og
nåværende Grenland Papp (planid  257),  som en del av en
sammenhengende turveg mellom Porsgrunn og Skien. Det betyr at hvem
som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende
planarbeidet fram til fristen den 25. august  2017.  Mer om oppstartsvarsling
tinner du i  plan- og bygningslovens  §  12-8.

Beskrivelse av planarbeidet
Hensikten  med  planarbeidet  er  å  legge til rette for opparbeiding av  turveg
mellom  Osebro cafe og nåværende Grenland Papp, som en del av en
sammenhengende strekning mellom Porsgrunn og Skien. Det har lenge
vært et sterkt ønske om  å  få på plass et allment tilgjengelig rekreasjonsstrøk
som et attraktivt bindeledd mellom byene. Turvegen skal lokaliseres så nær
vannet som mulig og det skal legges til rette for god tilknytning mellom
framtidig turveg og omgivelser med universelt utformede tverrakser på
utvalgte steder. Det tas sikte på å opparbeide en  3  meter bred trase  som får
ulik utforming avhengig av hvilket område det gjelder. Eksempel på
toppdekke kan være brygge, grus eller asfalt. Prosjektet er hjemlet i
kommuneplanens arealdel i begge byene og er en del av Bypakke Grenland.

Planen berører eiendommer langs østsiden av elva. Planens avgrensning er
vist på www.grenlandskart.no og på eget kart som er tilgjengelig på
kommunens nettside. Det skal legges til rette for dialog med grunneiere og
andre interessenter gjennom prosessen.

Området som nå varsles er ca. 77 400 kvm stort.  Innenfor
planavgrensningen  finner vi følgende gjeldende reguleringsplaner som helt
eller delvis vil bli erstattet av den nye planen: plan med planid 356,  205, 216.
213, 232 og 229.  For mer informasjon om planene besøk
www.grenlandskart.no.

Har du innspill til planarbeidet eller ønske om medvirkning? Send uttalelse
til:  tegn_3  as v/Ståle Hansteen,  stale.hansteen@tegn3.no

Trondheim Oslo l
Leiv Eiriksson Senter Lilleakerveien  8 .
Pb.  6380, Sluppen Pb. 18 (WWW,-w
7492 Trondheim 0216  Oslo mmsxm

 



tegn_3

Kopi  av  uttalelse  kan  sendes  til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller  til Porsgrunn  kommune, Postboks 128. 3901 Porsgrunn

For tegpA I/
.  0- 9' _,

" .--  , . ‘- '!

KB./jf??? ‘— [Øl/) f***—"*a...—

Ståle Hansteen
Arealplanl ger  /  sivilarkitekt MNAL

”( +47  930031  17
Stale.hansteen@tegn3.no

Nå settes det i gang planarbeid for sammenhengende turveg mellom Porsgrunn og29.06.17
#2Skien




