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Fra Oslo S

Tog
Ta tog i retning Skien og gå av på Skoppum stasjon.  
Togturen tar ca. 1 time. Fra Skoppum må du ta taxi til  
FFI (tlf. 33 04 10 01). Taxituren tar ca 15 minutter.

Bil
Kjør E18 sydover ca. 82 km. Ta avkjøringen ved Kopstad 
mot Horten og følg fylkesvei 310 gjennom fire rund-
kjøringer til du kommer til Horten torg. Ta til venstre inn 
Storgata/Oregata og kjør rett frem. Fortsett på Nedre vei 
til du kommer til Horten kirke. Der er det skiltet til FFI. 
Parker på parkeringsplassen for besøkende utenfor FFI. 
Parkeringsbevis får du i resepsjonen. Totalt tar turen  
ca. 1 time og 15 minutter.

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Tog
Ta tog i retning Skien og gå av på Skoppum stasjon.  
Togturentar ca. 1,5 time. Fra Skoppum må du ta taxi til  
FFI (tlf. 33 04 10 01). Taxituren tar ca. 15 minutter.

Bil
Kjør E6 mot Oslo. Følg skilting til Kristiansand/E18/sentrum. 
Fortsett på E18. Ta avkjøringen ved Kopstad og følg fylkes- 
vei 310 gjennom fire rundkjøringer til du kommer til Horten  
torg. Ta til venstre inn Storgata/Oregata og kjør rett frem. 
Fortsett på Nedre vei til du kommer til Horten kirke. Der er 
det skiltet til FFI. Parker på parkeringsplassen for besøkende 
utenfor FFI. Parkeringsbevis får du i resepsjonen. Totalt tar 
turen ca. 1 time og 15 minutter.

Fra Oslo Lufthavn Sandefjord (Torp)

Tog
Ta shuttlebuss fra flyplassen til Torp stasjon. Derfra tar du 
tog i retning Eidsvoll og går av på Skoppum stasjon. Tog-
turen tar ca. 30 minutter. Fra Skoppum må du ta taxi til FFI 
(tlf. 33 04 10 01). Taxituren tar ca. 15 minutter.

Buss
Paulsenbuss kjører direkte ekspressrute mellom Torp 
Sandefjord Lufthavn og Horten (fergeleiet ved Bastøfergen). 
Du finner holdeplassen ved minibussparkeringen på Torp. 
Kjøretiden er 35 minutter. For rutetider og priser, se: 
paulsenbuss.no. Fra fergeleiet må du ta taxi til FFI (tlf. 33 
04 10 01). Turen tar ca. 5 minutter.

Bil
Kjør Torpveien inn på Fokserødveien og deretter inn på E18 
nordover mot Oslo. Ta avkjøring 34 (Undrumsdalskrysset)
mot riksvei 19/Horten. I rundkjøringen tar du første avkjøring 
ut på riksvei 19 og følger denne veien rett frem gjennom 
den neste rundkjøringen. I rundkjøring nr. tre fortsetter  
du rett frem på Midgardsveien/fylkesvei 310. I fjerde rund- 
kjøring tar du andre avkjøring ut på Strandpromenaden/
fylkesvei 310. Ta til høyre inn Oregata etter ca. 600 meter. 
Fortsett på Nedre vei til du kommer til Horten kirke, der er  
det skiltet til FFI. Parker på parkeringsplassen for besøkende  
utenfor FFI. Parkeringsbevis får du i resepsjonen. Totalt tar 
turen ca. 35 minutter.

Reisebeskrivelse
for deg som skal på besøk til Horten


