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Forord

Mulighetsstudiet for utvikling av Hankøsundet er utarbeidet av 
Rambøll Norge AS på oppdrag fra planavdelingen i Fredrikstad 
kommune.  Oppdragsleder har vært landskapsarkitekt Marianne 
Hermansen.  Prosjektmedarbeidere har vært siv. ing. Gunnar 
Tørnqvist, landskapsarkitekt Karin Margrethe Holen og 
arealplanlegger Lars Syrstad.  Terje Tjernås har vært kontaktperson i 
Fredrikstad kommune.

Oslo, 5.juni 2009
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Innledning

Hankø og Hankøsundet har en lang og sterk historie 
knyttet til seiling og seilsport, og det har vært 
arrangert regattaer her siden 1882.  Hankø-området 
har svært gode forutsetninger for å utøve seilsport; 
regattabaner med gode vindforhold i umiddelbar 
nærhet til beskyttede havner, og de naturgitte 
kvalitetene har gjort Hankø og Fredrikstad kjent 
langt utenfor landets grenser.   

Seiling har i løpet av de siste 50 årene utviklet seg fra 
å være en aktivitet for de få til å bli en folkesport med 
et bredt spekter av utøvere.  Det har medført endrede
krav til anlegg og fasiliteter, både på land og i sjøen.  
Fasilitetene i Hankøsundet, særlig på landsiden, har 
ikke utviklet seg i takt med sporten. Fraværet av 
hensiktsmessige brygger, kraner, overnattings- og 
parkeringsmuligheter har medført at Hankø ikke er 
en like attraktiv arena for store arrangement som tidligere.

Fredrikstad kommune ønsker i den forbindelse å utrede mulighetene for å utvikle Hankøsundet og 
tilrettelegge for både seilsport, turisme og båtliv/friluftsliv.  

Hensikten med dette mulighetsstudiet er å konkretisere fasiliteter og arealbehov knyttet til ulike 
aktørers ønsker om utvikling, avklare eventuelle interessekonflikter knyttet til arealbruk og synliggjøre 
stedets kvaliteter knyttet til landskap, natur og kulturmiljø - stedets identitet - som premissleverandør 
for videre utvikling.  Det fokuseres på arealene på landsiden,  fra Vestre Vikane i nord til Østre Vikane og 
Stellaugsbukta i sør avgrenset av Vikaneveien mot øst.

Mulighetsstudiet skal danne grunnlag for et hensiktsmessig detaljplanarbeid etter plan- og bygnings-
loven, som kan sikre at videre utvikling er i tråd med overordnede målsettinger for området.  
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Kartgrunnlag fra NGU/Arealis
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Berggrunnen i området er granitt /
granodioritt (røde flater), mens løsmassene 
består i hovedsak av marine avsetninger og 
bart fjell i høyden.  Kilde: Arealis/NGU N250

Registrering 

Natur

Landområdene rundt Hankøsundet er typiske for skjærgården i Fredrikstadregionen med berggrunn 
av granitt og med tynne lag med løsmasser på høyder og marine avsetninger på flatene mot fjorden.  
Innenfor planområdet er det ikke registrert viktige naturtyper på land, men en artsforekomst - et 
yngleområde for ravn på Onsøyknipen (Direktoratet for Naturforvaltnings WMS-tjeneste 21.4.2009).  Det 
er derimot en rekke forekomster av viktige ålegrassamfunn i vann (se faktaboks under).  Disse er sårbare 
for utfylling og mudring.

Ålegrasenger

Tekst og bilder fra Direktoratet for 
naturforvaltnings håndbok 19 - kartlegging av 
marint biologisk mangfold (s 39-40).

• større forekomster av undervannsenger er 
uvanlige og dels sjeldne
• svært produktive og regnes som viktige 
marine økosystemer på verdensbasis
• ofte viktige næringssøkområder for sjeldne 
fuglearter.
• inneholder flere spesialiserte arter og 
samfunn
• rik på flora og fauna; funnet over 300 arter 
epifytter og assosiert ”bladfauna” til ålegraset
• viktig skjulested, oppvekstområde og 
spiskammer for fiskeyngel og krepsdyr
• viktig næringsområde for ender og svaner
• binder sediment og reduserer erosjonen, er 
derfor viktige for stabiliteten i gruntområder
• egen flora og fauna knyttet til de marine 
ålegras-undervannsengene som skiller seg 
fra samfunnene som er knyttet til tang og 
tareplanter

“Ålegras er en av svært få marine 
blomsterplanter. I Norge finnes det to arter 
ålegras, vanlig ålegras (Zostera marina) og 
dvergålegras (Zostera noltii). Ålegras vokser 
på sand- eller mudderbunn i grunne områder, 
hvor det kan danne store undervanns-enger. 
Naturtypen er vanligst i beskyttede og middels 
eksponerte områder. Ålegras skiller seg ut fra 
makroalger (tang og tare) ved at de har et 
rotsystem i bunnsedimentet som benyttes for 
næringsopptak og for å holde planten fast. “

“Trusler/sårbarhet
Fysiske inngrep slik som utfyllinger i strandsonen, 
mudring og drenering er i tillegg til eutrofiering 
de viktigste truslene. 
(...) 
Verdsetting 
Svært viktig: Større upåvirkede komplekser 
av undervannsenger (> 100daa). Lokaliteter 
med forekomst av rødlistearter, samt sjeldne 
samfunn dominert av havfrugras, kransalger eller 
dvergålegras.
Viktige: Ålegrasenger nær kjente gyteplasser. 
Større og velutviklede undervannsenger 
generelt. Alle brakkvannsenger.”

Løsmasser

GEOLOGI

VIKTIGE MARINE NATURTYPER

Berggrunn
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Landskap

Landskapet i Hankøsundet er et typisk kystlandskap der mindre rom skapes i vekslingen mellom land og 
vann - sundet, mindre bukter,  landfaste høydedrag, holmer og skjær.  Østre og Vestre Vikane har vokst 
frem på de bebyggbare flatene innerst i vikene.  Hovedveien og en enkel rekke med hus på den smale 
landstripen som snor seg rundt Onsøyknipen, binder de to tettstedene sammen.  Vannflaten er et svært 
viktig element for stedets identitet, og er en kontrast  til det småkuperte landskapet. Holmer og koller 
utgjør naturlige landemerker som er enkle å orientere seg etter til lands og vanns.  Onsøyknipen danner 
en markert vegg i  Østre Vikane,  og fjellveggen er et identitetsskapende og godt eksponert landemerke 
som er synlig på lang avstand.

Kongemonumentet ligger på en liten holme ute i sundet og er et 
godt synlig landemerke

Den bratt veggen/skrent opp fra Østre Vikane (Onsøyknipen) er 
et naturlig landemerke som er godt eksponert og synes fra lang 
avstand

Smal landstripe mellom åsrygg og vannflate - fra veien mellom 
Vestre Vikane mot Mølen/Østre Vikane
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Kulturminner og kulturmiljø

På høydedragene i landskapet finnes enkeltminner som gravrøyser fra jern-/bronsealder som er 
automatisk fredet.  Disse ligger et godt stykke fra vannet, og synes lite sannsynlig å bli påvirket av 
utvikling i havneområdet.  

I Vestre Vikane finnes det eldre enkeltbygg som er nevnt spesielt i Miljøbyrapporten “Slevik med  
nærområdene Øyenkilen og Vikane” som viktige for stedsidentiteten.  De gamle slippene og det 
enhetlige bygningsmiljøet i Østre Vikane har medført at området er regulert til bevaringsverdig 
bygnings- og anleggsmiljø. I tillegg er det homogene miljøet i Stellaugsbukta med småbåter og 
pelebrygger, og det karakteristiske miljøet rundt Joker/bensinbrygga i Vestre Vikane viktig for 
stedsidentiteten. 

Andersen-slippen ble ervervet av kommunen og sikret som kulturminne- og friluftsområde i 1993.  
Fredrikstad seilforening har leid Andersen-slippen vederlagsfritt av Fredrikstad kommune frav samme 
året. I samråd med Fredrikstad museum har foreningen bidratt til å skape et levende miljø på slippen. 
Følgende begrensninger knyttet til foreningens bruk av eiendommen er nedfelt i leieavtalen:

Allmennheten skal ha fri adgang til eiendommen, til friluftsformål, likevel slik at leieren kan begrense dette i korte 
perioder av hensyn til enkeltstående arrangementer.

Deler av strandområdet kan kun disponeres til allmenne friluftsformål, uten adgang for joller, seilbrett o.l. i perioden 1. 
mai til 1. september hvert år.

Leierens utbedring, restaurering og vedlikehold av bygninger og øvrige installasjoner på eiendommen, såvel innvendig 
som utvendig, må være godkjent av Fylkeskonservatoren i Østfold og av kommunale bygningsmyndigheter før 
arbeidene påbegynnes.

De parkeringsarealer som i dag inngår på eiendommen kan ikke reserveres for særlige brukergrupper.  Plassene kan 
ikke benyttes sammenhengende av samme bruker i mer enn ett døgn.  Det kan ikke innkreves avgift for parkering på 
eiendommen.  Ved enkeltstående, kortvarige arrangement kan det gjøres unntak fra begrensningene i dette punkt.

AndersenslippenGammelt sveitserhus i Vestre Vikane
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Dagens arealbruk

Kartet på motstående side viser viser dagens areal-
bruk i Hankøsundet, med fokus på anlegg for 
seilsport, småbåt, parkering, rekreasjon og allmenn 
tilgang til strandsonen.
  
Nøkkeltall er gjengitt under.

Båtplasser og parkering
SEILSPORT
Seilforeningen/Andersenslippen
• antall faste båtplasser: 32
• p-plasser:  ca 50 (øvre plass) + 40 (nedre plass, kombinasjon båtopplag) 

NÆRINGSLIV 
Hankø Marina
• antall faste båtplasser: 164
 (neste år: 148 - større og færre)
• Gjestebrygge: 20 plasser
• p-plasser: 130 stk

Fjeldly Båtopplag
• antall faste båtplasser:  ca.  60 båtplasser. 
• p-plasser (kortids): 

Hankøsund Slipp
• antall faste båtplasser: ca. 125 båtplasser
• p-plasser :  ca. 88 (0,7 biler/båtplass) 

Bensinbrygga ved Joker
• gjestebrygge
• kortidsparkering for kunder

LOKALMILJØET
Småbåtplasser på private brygger
• samlet antall faste båtplasser i Østre og Vestre Vikene : ca 332 plasser   
• Stellaugsbukta med ca 90 plasser og Theastranda-Finnstad med ca 117 plasser er de største

Landbasert friluftsliv
Badestrender:
- Theastranda
- Furuøy
- Andersen-slippen

Klatring:
 “Onsøyknipen er klatrefeltet med eldst historie i Østfold. Allerede i 1932 klatret Daniel Enersen m.fl. 
den første ruta i hovedveggen, utsendt av Tindeklubben med oppgave om å bestige Knipen. (...) Det 
har tidligere oppstått enkelte disputter mellom fastboende og klatrere, ta derfor hensyn med tanke på 
parkering og spør alltid om lov til å klatre i hovedveggen.”  (kilde: fredrikstadklatreklubb.org)

Tegnforklaring

opparbeidet gang-/sykkelvei

hovedvei

småbåtplasser  på private brygger

båtrelaterte næringsvirksomhet

båtplasser marina

Seilforeningen med egne båtplasser

(Statlig sikret friluftsområde)

landbasert friluftsliv

parkeringsplasser (P) og båtopplag (B) på mark
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Sikt fra Østre Vikane over Seilklubben og Hankøsundet mot MølenKiosk/servering

ØSTRE VIKANE:

Mellom bryggene på Andersenslippen i Østre Vikane ligger en smal 
strandstripe regulert til friområde/badeområde

Småbåtbrygger i Stellaugsbukten i Østre Vikane
- både eldre og restaurerte trebrygger og til dels flytebrygger

Fra Hankøsundslipp mot nordvestFra Hankøsundslipp mot sør (Kallen til høyre)
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Den lokale Jokerbutikken i Vestre Vikane

Sikt fra friområde Furuøyt mot Hankø Fjordhotel og Bloksberg med 
lokalfergen kryssende over Hankøsundet

VESTRE VIKANE:

Bensin, kioskvarer og korttids kaiplass ved Joker i Vestre Vikane
med servicebygg i bakgrunn

Den store parkeringsplassen ved Hankø Marina Fjeldly båtopplag - et av flere mindre båtopplag som preger gate-
bildet i Vestre Vikane
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Planstatus

Føringer fra gjeldende overordnede planer for området (landsiden av Hankøsundet):

Kommuneplan
De mest aktuelle formålene i forhold til utvikling i 
Østre og Vestre Vikane er vist på kart neste side. En 
liste over de sentrale er vist i boksen til høyre

Reguleringsplan
Det er 4 gjeldende reguleringsplaner for Østre og 
Vestre Vikane som er aktuelle i denne sammenheng. 
Plankartene er på henholdsvis side 19 og 20, mens 
en oppsummering er vist i boksene under.

Eiendomsstruktur, sentrale grunneiere
Områdets eiendomsstruktur med utvalgte sentrale grunneiere er vist på side 21.

Aktuelle formål for Østre og Vestre Vikane i 
Kommuneplan for Fredrikstad 
• Byggeområde
• Fritidsbebyggelse
• LNF-område  
• LNF-område hvor friluftsliv er dominerende  
• Friområde ved Theastranden, Furuøy og   
 Andersenslippen
• Båndlegging etter loven om kulturminner   
 (Andersenslippen)
• Småbåthavn + Idrettsområde (SB417- SB421)
• Erverv (fergekai til Hankø)

Reguleringsplaner Vestre Vikane
Gjeldene planer: 
 247 Furuøy 25.06.1987
 249 Vestre Vikene (vest for RV 117)  24.09.1987  

Innhold
•  Fareområde (Theastranden, over bakken)
•  Boligområde
•  Offentlig bygg (Theastranden)
•  Område for industri (Fjeldly slipp)
•  Område for forretning 
 (kafeteria Furuøy og ved fergekaia)
 
 Trafikkområder:
•  Kjørevei
•  Gang/sykkelvei (langs hele Vikaneveien)
•  Parkeringsplass
•  Bussholdeplass
 (2 på hver side av veien, ved Furuøy og Joker)
•  Kai
•  Havneområde - landdelen og i sjø (Furuøy)
•  Trafikkområde i sjø og vassdrag
•  Privat småbåthavn - sjødelen og landdelen 
 (ved Joker)

•  Offentlig friområde 
 (Theastranden, Furuøy og rundt parkeringsplass)

Reguleringsplaner  Østre Vikane
Gjeldene planer: 
 231 Stellaugsbukta 04.09.1986 
 367 Østre Vikene 02.12.1993 

Innhold
•  Bevaringsområde  (boliger og anlegg)
•  Boligområde
•  Fritidsbebyggelse
•  Felles lekeareal  
•  Felles avkjørsel
•  Offentlig bygg (Museum, Andersenslippen)
•  Område for bensinstasjon
 
 Trafikkområder:
•  Kjørevei
•  Gang/sykkelvei (langs hele Vikaneveien)
•  Parkeringsplass
•  Felles parkeringsplass (ved Stellaugsbukta)
•  Bussholdeplass (ved Stellaugsbukta)
•  Trafikkområde i sjø og vassdrag
•  Småbåtanlegg (landdelen)
•  Privat småbåthavn (land- og sjødelen)
•  Privat småbåtanlegg- landdelen    
  (Stellaugsbukta)
•  Offentlig friområde med badeplass   
  (2xAndersenslippen)
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Reguleringsplan Vestre Vikane
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Tegnforklaring reguleringsplan

Reguleringsplan Østre Vikane
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N 0 50 100 150 200m

Eiendomsstruktur 
med utvalgte, sentrale grunneiere

målestokk 
ca 1 : 7.500

gbnr ��/��
eier: Else Brevik

gbnr ��/�1
eier: Hankø Marina bryggeplasser 
gbnr ��/1��
eier: Hankø Marina AS

gbnr ��/1�0, ��/1�� 
eier: Fredrikstad kommune

gbnr ��/1��
eier: Fredrikstad kommune
fester: Hankø parkeringslag

gbnr ��/1��, ��/1�, ��/��
eier: Erik og Ranveig Magnussen

gbnr ��/�
eier: Lars Fredrik Pettersen

gbnr ��/�,  eier: Turid Helgesen

gbnr ��/1,  eier: Arne Kjenne

gbnr ��/�
eier: Fredrikstad kommune

gbnr ��/��
eier: Arnfinn og Arnt Fjeldly Brevik

gbnr ��/10
eier: Turid Brit Andersen

Reguleringsplan Østre Vikane
gbnr ��/�� , ��/��, ��/�0, ��/��
eier: Fredrikstad Eiendomsutvikling AS
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Områdets egnethet for utvikling

Egnethetskartet på motstående side viser hvilke områder som kan være egnet for utvikling med tanke på 
seilsport, båtliv og turisme.  Stedets kvaliteter knyttet til landskap, natur og kulturminner er lagt til grunn 
for vurderingene.  

Et område er definert som sårbart når et inngrep vil medføre at det endrer karakter, lite sårbart når et 
inngrep kan innpasses på en måte som gjør at stedet ikke endrer karakter. Det vil være egnet for utvikling 
dersom inngrep/utvikling kan reparere sår og tilføre stedet kvaliteter.   

Parkeringsplassene ved Furuøy er et arealkrevende anlegg som 
ligger mellom lokal bebyggelse og sjøen.  Det fremstår som et 
“fremmedelement” i lokalmiljøet.

Bruk av areal mot sjøen til båtopplag og parkeringsplasser og 
lignende langs veien setter preg på miljøet og reduserer visuell 
kontakt mellom offentlig vei og sjøen.
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- sammensatt og variert småhusmiljø
- sårbart
- småskala utvikling (land og vann) mulig      
  uten å endre stedets karakter

- homogent bygningsmiljø med
  varierte funksjoner “møtested”
- sårbart
- småskala utvikling (land) mulig 
uten å endre stedets karakter

- verdifull marin biotop
- sårbart 
- utfylling eller mudring 
vil være negativt

- ubebygd område, lite eksponert
- lite sårbart
- utvikling mulig uten å endre 
stedets karakter

- verdifull marin biotop
- sårbart 
- utfylling eller mudring 
vil være negativt

- fragmentert og lite helhetlig 
område, “trafikk-knutepunkt”
- egnet for utvikling
- utvikling (land)vil kunne øke 
attraktiviteten og tilføre området 
identitet og økt estetisk kvalitet - strandsone/meget grunt farvann

- sårbart
- lite egnet for brygge, utvikling mulig 
kun ved utfylling eller mudring

- småskala bryggemiljø med grunt vann
- sårbart 
- småskala utvikling brygge mulig, utvikling       
land mulig kun ved utfylling som vil endre 
landskapskarakter

- eksponert og karakteristisk 
landskapselement/landemerke
- sårbart 
- inngrep vil endre stedets karakter

- homogent bevaringsverdig miljø
- sårbart
- utvikling (land og vann) vil 
kunne endre stedets karakter  og 
redusere attraktiviteten

- homogent bryggemiljø
- sårbart
- utvikling (vann) vil kunne endre    
  stedets karakter 

N 0 50 100 150 200m

Egnethet for utvikling

målestokk 
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Utvikling - fasiliteter og arealbehov

Aktører 

1. Seilsport
•  Fredrikstad Seilforening
•  Hankø Yacht Club

2. Næringsliv
•  Hankø Marina + kiosk/servering
•  Hankøsund slipp + kiosk/servering
•  Fjeldly slipp
•  Kjøpmann Johs. Andersen
•  Hankø Fjordhotell 

3. Lokalmiljøet
•  grunneiere i strandsonen med egen brygge
•  beboere uten strandlinje med ønske om båtplass/lokale båtforeninger uten brygge

4. Allmennheten
•  tilgjengelighet til strandsonen
•  bevare kulturminne- og friluftslivskvaliteter
•  båtplasser
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SEILSPORT

Dagens situasjon

Hankøsundet har i dag ikke de fasilitetene som kreves for å arrangere større regattaer, og det må 
etableres midlertidige løsninger hver gang det skal gjennomføres et større arrangement.  Det er lite 
tilfredsstillende for deltakerne, og svært arbeidskrevende for arrangøren.  Lav kapasitet på eksisterende 
anlegg fører blant annet til at det kun er mulig å arrangere store internasjonale regattaer for en båtklasse 
av gangen, mens andre arenaer har kapasitet til å gjennomføre internasjonale regattaer for 6-7 båtklasser 
samtidig (eksempelvis Kieler Woche).

Dagens anlegg for seilsport finner vi på Andersen-slippen, Hankø Yacht Club, Fjeldy båtopplag og 
Hankø Marina. I løpet av de siste 50 årene, hvor seilsporten har utviklet seg fra å være en aktivitet for 
de få til å bli en folkesport med et bredt spekter av utøvere, har ikke fasilitetene i Hankøsundet utviklet 
seg i nevneverdig grad.  Det viktigste tilskuddet kom i form av at Fredrikstad seilforening etablerte 
seg på Andersen-slippen i 1993.  Her var det imidlertid seilrelatert aktivitet også før den tid, ved at den 
private slippen tilbød sine tjenester.  Hankø Marina har blitt noe utvidet.  Bryggeanlegget er imidlertid 
en ordinær småbåtbrygge uten kapasitet for store arrangement, og den store p-plassen innenfor er 
reservert for hytteeiere på Hankø og Hankø Fjordhotell.   

Fredrikstad seilforening trekker fram følgende kritiske faktorer for gjennomføring av store arrangement:  
• Kran (både løfteevne og effektivitet sammen med tilhørende oppstillingsmuligheter)
• Parkeringskapasitet
• Bryggekapasitet med plass til stadig flere og større båter
• Plass på land til båter på hengere
• Plass til utstyrscontainere
• Kapasitet mht utsetting av et stort antall joller på kort tid før hver regatta
• Overnattingsmuligheter for de som ønsker billigere alternativ enn hotell
• Bygningsmessige fasiliteter for arrangør, deltagere og media

Ved store arrangement har båter blitt satt ut ved Fjeldly,  Andersen-slippen (joller) og Hankø Marina 
(kjølbåter i kran).  Fjeldly har truck for utsetting/opptak av båter og Andersen-slippen har kran. Hankø 
Marina hadde tidligere kran, men denne er nå fjernet. Alle anleggene har imidlertid hatt for liten 
kapasitet.  Parkering har også vært fordelt på de tre lokalitetene.  Bryggeplass for større båter har vært 
løst ved Andersen-slippen, Seilerkroa og Hankø Yacht Club.  Den totale kapasiteten har imidlertid vært for 
liten, og det har vært nødvendig å supplere med midlertidige løsninger.  
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Dagens krav 

Det stilles følgende generelle krav til et moderne seilsportsenter:

Anlegget må ligge strandsonen og ha enkel tilgang til sjøen.  
Anlegget bør inneholde:
• klubb-/idrettshus med garderober, opplæringsbåter, trener-/sikringsbåter, utsettingsslipp og   
 flytebrygger til å sette ut klubbåtene
• flytebrygge for båtplass til båt for bevegelseshemmede og personkran for å løfte    
 bevegelseshemmede fra land og over i båt.
• stativ på land til joller og lagerplass for oppbevaring av seil og treningsutstyr
• transporthengere for klubbåter/treningsbåter/sikringsbåter for mest mulig miljøvennlig og   
 samlet transport
• universell utforming for alle anleggsdeler, slik at alle med interesse for seiling kan ha tilgang til  
 anlegget

Dersom anlegget skal ha kapasitet til å være mer enn et lokalt/regionalt anlegg, dvs også kunne 
arrangere nasjonale og internasjonale regattaer for både joller og kjølbåter må i tillegg følgende krav 
være tilfredsstilt:
• tyngre kranutstyr
• større bryggekapasitet
• gode baneforhold avsatt i sjøområdet skjermet for sjenerende trafikk under regattaer

Tekniske krav til et anlegg for nasjonale arrangementer:

Opplagsplass for joller og brett 3000 m2
Utsettingsramper for joller  2-3 stk flytebrygger/ramper á 15 x 6 m
Handicapbrygge m/personheis 1 stk
Dypvannskai med kran (kjølbåter) 1 stk m/ minst 15 tonns løfteevne og romslig trafikksone
Start-/sikringsbåter   1 flytebrygge og nok lagerplass på land for 70 RIBer
Brygger for kjølbåter   Brygger i nærområdet for 150 store kjølbåter = 300 m 
Parkering:
    - 300 biler/seilforeldre      7.500 kvm
    - 130 arrangør       3.250 kvm
    - 120 tilhengere        3.000 kvm
       SUM                  13.750 kvm

Det medfører et total arealbehov på 22 da, fordelt på følgende funksjoner:

Parkering:        14.000 kvm
Opplagsplass (joller, brett, ribber):        4.000 kvm
Fritt manøvreringsareal (minimumsareal):      2.000 kvm
Areal til bygningsmasse:        2.000 kvm

Dersom et anlegg skal være godt tilpasset store internasjonale arrangement bør tallet økes ytterligere.
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Andersen-slippen i dag

Fredrikstad Seilforening disponerer i dag 5,4 daa på  Andersen-slippen fordelt på:

Klubbhus     420 kvm
Naust      230 kvm
Øvre plass  1.250 kvm
Nedre plass  1.000 kvm
Vestre plass     850 kvm

Dagens fasiliteter kan utvikles noe for å imøtekomme dagens krav til et nasjonalt seilsportsenter.  
Andersen-slippen alene vil imidlertid aldri kunne håndtere den mengden mennesker, båter og biler som 
større seilarrangement genererer,  og Fredrikstad seilforening vil være avhengig av et fortsatt samarbeid 
med andre aktører for å kunne gjennomføre større arrangement. Arealbehovet på land, og da særlig 
parkering er et kritisk punkt i forhold til videre utvikling, og både utfylling i sjø og fjellhall er lansert som 
”forløsende” muligheter.   

N 0 50 100 150 200m

målestokk 1:5000

Seilforeningens disponible areal på Andersenslippen vs arealbehov

Areal parkeringsbehov:  1�.000 m� - ��0 plasser 

Areal båtopplagsbehov: �000 m�

Areal bygningsmasse: �000 m�

Fritt manøvreringsareal (min): �000 m�
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NÆRINGSLIV

Hankøsund slipp 
Hankøsund slipp har i dag 125 båtplasser og 88 parkeringsplasser, og ønsker å utvide til 175 båtplasser.  
Kravet om 0,7 biloppstillingsplasser pr. båtplass er imidlertid en begrensende faktor.
Fredrikstad Eiendomsutvikling, som eier Hankøsund slipp har bygd ny kafe/restaurant ved Vikaneveien, 
som åpner i 2009.

Hankø Marina
Hankø Marina har i dag bensinstasjon, pumpestasjon for sanitær, bryggekafé/restaurant, fergekai, 
164/148 faste båtplasser, 20 gjesteplasser og 130 p-plasser, og har følgende ønsker om utvikling
• bølgebrytere 
• utvidelse av dagens gjestebrygge
• overnatting, 32 rom inkl. felles utearealer
• næringslokaler; dykkeklubb, Event byrå el
• utvidelse av dusj og toalettfasiliteter for gjestebrygge
• parkeringshus for 50 biler
• uteparkering for biler og båthengere, 170 stk
• 4 båtslipper
• kaifront for sjøsetting av båter med truck

Fjeldly slipp
Fjeldly slipp har i dag 60 båtplasser, båtopplag og kortidsparkering.  Familien Brevik er en sentral og 
relativt stor grunneier i området, og ønsker å utvikle virksomheten i retning av flere båtplasser og mer 
båtopplag.

Kjøpmann Johs. Andersen
Johs. Andersen driver dagligvarebutikk (Joker) og gjestebrygge med kiosk og bensinpumpe, og har 
ingen ønsker om å utvide dagens virksomhet.

Hankø Fjordhotell 
Hankø Fjordhotell har utviklingsplaner for Husebukta, og parkeringskravene knyttet til videre vekst og 
utvikling er tenkt dekket opp på eksisterende parkeringsplass ved Furuøy.  Hankø Fjordhotell disponerer i 
dag 134 plasser, og utviklingen medfører behov for å økt parkeringskapasitet.

Generelt om utvikling for turisme
Et nasjonalt seilsportsenter i Hankøsundet vil generere behov for et overnattingstilbud på landsiden.  
Dette bør være et supplement til Hankø Fjordhotell, og et altenativ for de som ønsker et rimeligere 
alternativ enn hotell.  Hankø Marina eier Furuøy, og har ønsker om å utvikle et slik tilbud i dette området. 

Generelt om utvikling for båtliv
Parkering er en begrensende faktor for all videre utvikling i Hankøsundet, også når det gjelder båthavner 
og tilrettelegging for båtliv. Parkeringsbehovet kan variere fra mindre private brygger til større marina-
anlegg, og det kan være grunnlag for å vurdere om parkeringskravet også kan variere avhengig av type 
anlegg. Båtplasser for lokalbefolkningen bør ikke nødvendigvis ha de samme parkeringskravene som 
større båthavner.  Differensierte parkeringsnormer i pressområder kan derfor være hensiktsmessig, og 
bidra til å avklare utviklingspotensialet i dagens småbåtanlegg.  
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LOKALMILJØET

 Lokalmiljøet v/Vikene Vel er opptatt av at Vikene er et lite sted, som etter deres oppfatning er i ferd med 
å nå et metningspunkt når det gjelder trafikkbelastning og parkeringsproblematikk knyttet til båthavner 
og marinavirksomhet.
  
Det er knappe arealer på landsiden, og følgelig begrensede muligheter til å finne tilfredsstillende 
løsninger når det gjelder parkering og trafikkavvikling.  Området har til tider stor trafikkbelastning, og 
det er ikke opparbeidet et sammenhengende fortau eller en gang-/sykkelvei langs Vikeneveien mellom 
Østre og Vestre Vikene.   Vikene og Hankøsundet er et yndet rekreasjonsområde både for fastboende 
og tilreisende, og velforeningen påpeker at videre utvikling vil kunne være til hinder for allmennhetens 
tilgang til strandsonen.  Når det gjelder båtplasser påpeker velforeningen at småbåtene generelt har blitt 
større, og at store bryggeanlegg for store båter blir dominerende på små steder som Vikene.  Båtplasser 
for små båter – landstedsbåter – er mer tilpasset stedets målestokk.   

Utviklingen i Hankøsundet har etter velforeningens oppfatning vært stykkevis og lite helhetlig, 
og det etterlyses en helhetlig plan for videre utvikling.  Forurensning fra båthavner og eventuelle 
miljøkonsekvenser som redusert vannkvalitet, samt geotekniske konsekvenser i forbindelse med utfylling 
i strandsonen og parkeringsanlegg i fjellet er viktige forhold som må belyses.  

Hankøsundet har mange båtplasser, men ingen lokal båthavn.  Det ble imidlertid opprettet en lokal 
båtforening i forbindelse med utfyllingen ved Furuøy i  1990, - en båtforening uten brygge.  Det er i dag 
mange Vikene-beboere uten strandlinje og egen brygge, og det er et stort ønske om båtplasser.  
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Utviklingsmuligheter

På bakgrunn av stedets kvaliteter knyttet til natur, kultur og landskap, samt de ulike aktørenes ønsker 
for utvikling ser vi følgende muligheter når det gjelder å legge til rette for seilsport, turisme og båtliv/
friluftsliv i Hankøsundet:

SEILSPORT

Hankøsundet har pr. i dag verken arealer eller infrastruktur til fullt ut å imøtekomme de kravene som 
stilles til et nasjonalt seilsportsenter (jfr. illustrasjon side 27).  Landskap og terrengform er en begrensende 
faktor - de bebyggbare arealene i strandsonen er i hovedsak allerede bebygd – og det vil derfor være 
behov for å vurdere både utfylling i sjø og etablering av fjellhall for å fremskaffe nødvendige arealer. 

Gjeldene arealplaner i Hankøsundet åpner ikke for utvikling i den størrelsesordenen det her er snakk 
om, verken i sjøen eller på landsiden.  Det vil derfor være nødvendig med et omfattende planarbeid for 
å legge til rette for et moderne seilsportsenter som kan arrangere større nasjonale og internasjonale 
mesterskap.   

Med tanke på videre utvikling er det to prinsipielt forskjellige plangrep som kan legges til grunn:

1) Seilsport på flere lokaliteter 
- fordele innsats
- fordel belastning

2) Seilsport på en lokalitet
- konsentrere innsats 
- konsentrere belastning

HANKØ MARINA
(Furuøy)

YACHTklubben
(Hankø)

Seilforeningen
Andersenslippen

HANKØ Marina
(Furuøy)

Seilforeningen

YACHTklubben
(Hankø)

Fordeling på flere lokaliteter Konsentrasjon på en lokalitet

•  

•  

• 

•

Andersen-slippen videreutvikles som base for Fredrikstad Seilforenings aktivitet, og 
eksisterende bryggeanlegg forlenges i retning av Kallen.  

Hankø Marina innvinner nytt areal ved å fylle ut i sjøen, og utvider sin virksomhet med blant 
annet økt bryggekapasitet, økt utsettingskapasitet, kontorfasiliteter, cafe/restaurant og 
hensiktsmessige overnattingsfasiliteter.  Eksisterende fylling (p-plassen) utvides i retning 
Gullikskjær, og gir plass til mer parkering, jolleanlegg, båtopplag samt annen nødvendig 
bygningsmasse.  

Gullikskjær gjøres landfast, og bidrar til økt bryggekapasitet.  

Hankø Yacht Club utvider sin bryggekapasitet.

Scenario 1 - Flere lokaliteter

Konsekvensene av et slikt grep vil være: 

Ved å forlenge eksisterende bryggeanlegg fra Andersen- slippen ut til Kallen vil lokalmiljøet få tilgang til 
et attraktivt og lite brukt LNF-område.  Det vil også åpne for at det kan etableres både gjestebrygge og 
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båtplasser på Kallen, noe som vil gi økte bruksmuligheter fra sjøsiden.  En forlengelse vil gjøre det mulig 
for Fredrikstad seilforening å utvide sin bryggekapasitet, slik at de kan være selvforsynte ved lokale og 
regionale arrangement. Å gjøre Kallen landfast vil medføre at sundet stenges for gjennomgangstrafikk.  
Det vil imidlertid ikke påvirke den generelle framkommeligheten i Hankøsundet.   

Vannkvalitet påvirkes av vannutskifting og tilførsel av næringssalter og miljøgifter.  Pelebrygger og 
flytebrygger vil ikke hindre vannstrømmen gjennom sundet, og gode rutiner for håndtering av kloakk 
og avfall gjør det mulig å kontrollere tilførselen av næringssalter og miljøgifter.  Sundet er imidlertid en 
viktig lokalitet for ålegras, og utfylling og mudring vil utgjøre en trussel i den sammenheng.  

En forlengelse av bryggene vil påvirke forholdet mellom det bevaringsverdige bygningsmiljøet på 
Andersen-slippen og sjøen utenfor, og dersom bryggeanlegget blir for dominerende kan det oppfattes 
som konfliktfylt i forhold til områdets kulturverdier og de kvalitetene kulturminnereguleringen er ment å 
ivareta.  Friområdene og badestranden på Andersen-slippen vil kunne oppleves som mer  innelukket når 
bryggekapasiteten øker, og fremstå som et mindre attraktivt rekreasjonsområde for lokalbefolkningen.  

Utfylling ved Hankø Marina gjør det mulig å etablere et seilsportsenter som tilfredsstiller dagens krav. 
Videre utfylling ved Furuøy i størrelsesorden 15-20 daa vil skape en ytterligere avstand mellom boligene 
og båtlivet i Hankøsundet.  Utfylling i strandsonen vil være konfliktfylt i forhold til RPR for Oslofjorden 
og de overordnede målsettingene om å bevare lokalt særpreg og kvaliteter knyttet til natur, kultur og 
landskap ved videre utvikling langs kysten.  Kostnadene knyttet til utfylling er i størrrelseorden 1250 
kr/m2.

Scenario  �  - En lokalitet

Konsekvensene av et slikt grep vil være:

En fjellhall vil være et positivt og ”forløsende” grep i forhold til videre utvikling i Hankøsundet.  Det vil 
bidra til å løse parkeringsproblematikken, og frigi attraktive arealer i strandsonen.  Det er imidlertid et 
kostnadskrevende grep, med investeringskostnader i størrelsesorden kr. 150-200 000 pr. plass.  Store 
deler av året vil det imidlertid ikke være behov for parkeringsplasser, og sambruk i form av båtopplag 
representerer  en mulighet som kan gjøre prosjektet bærekraftig.   For å redusere eventuelle negative 
konsekvenser av tiltaket bør påslaget/åpningen være på et lite eksponert sted, og det må være plass 
nok til å utforme et tilfredsstillende kryss.  For å unngå unødvendig stor trafikk-belastning bør fjellhallen 
etableres i umiddelbar nærhet til seilsportsenteret, både med tanke på en effektiv trafikk trafikkavvikling 
i forbindelse med arrangement og i forbindelse med helårsdrift i form av båtopplag.  I et slikt perspektiv 
er Brevik-løkka det best egnede stedet, hvor det både vil være mulig å få til en god kryssutforming, et 
tilbaketrukket og skjermet påslag samt nærhet til et nytt seilsportsenter ved Furuøy.  

•  

•  

•

• 

All aktivitet på landsiden konsentreres i området rundt Hankø Marina og Furuøy, og dagens 
parkeringsplass frigjøres til ”stedsutviklingsformål”.  

Det bygges en fjellhall for parkering i umiddelbar nærhet, og Furuøy utvikles som friområde. 

Det etableres et rimelig og attraktivt overnattingssted i tilknytning til friområdet på Furuøy, 
rettet mot ”friluftsliv-turisme”. 

Fredrikstad seilforeningen flytter fra Andersen-slippen til Furuøy,  og Pay-villaen blir base for 
lokal aktivitet.   
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Ved å konsentrere all aktivitet knyttet til et 
moderne seilsportsenter ved Furuøy reduseres 
eventuelle konflikter knyttet til vern og utvikling 
ved Andersen-slippen. Andersen-slippen kan 
rendyrkes som lokalt friområde, museum og 
kulturminne.  Et trebåtmiljø i regi av Fredrikstad 
Seilforening kan tenkes etablert og skape et 
levende miljø rundt museumsaktiviteten.   

Ved å flytte all langtidsparkering inn i fjellet 
frigjøres det viktige arealer i strandsonen til 
stedsutvikling, og det kan legges til rette for 
å utvikle et moderne seilsportsenter med 
tilhørende fasiliteter. Hankø Marina kan utvikle 
sin aktivitet innenfor dagens arealer, og ved å 
gi den store p-plassen en mer variert utforming 
vil området tilføres karakter og kvalitet.  Furuøy 
fremstår i dag som et lite tilgjengelig friområde, og kan med fordel utvikles og gjøres mer tilgjengelig for 
allmennheten.  Omdisponering av etablerte parkeringsplasser er erfaringsmessig konfliktfylt, og krever et 
gjennomarbeidet og godt konsept.

Avsluttende kommentarer 

Nivået for videre tilrettelegging for seilsport i Hankøsundet bør være gjenstand for en grundig diskusjon.  
Arealene er begrensende, behovet for arealer og teknisk infrastruktur er stort og det er et betydelig 
konfliktpotensial knyttet til å basere videre utvikling på utfylling i strandsonen.  Det er også betydelige 
økonomiske usikkerheter knyttet til å etablere en fjellhall for parkering.  

Etterslepet er imidlertid stort når det gjelder anlegg og fasiliteter, uansett om det er snakk om et lokalt, 
regionalt eller nasjonalt nivå, og det vil være behov for å ta et grep når det gjelder parkeringssituasjonen 
i forbindelse med arrangement.  I motsetning til en kostnadskrevende fjellhall kan parkering på egnede 
arealer i nærområdet og skyttelbuss være både et fullgodt og et realistisk alternativ som lar seg løse 
innenfor en rimelig tidshorisont.  

BÅTLIV

Båtplassen i Østre og Vestre Vikene er fordelt mellom marina/båthavn og private brygger, og de private 
bryggene utgjør en vesentlig andel plasser.   Plassene på de private bryggene er gjennomgående mindre, 
og det er en stor andel små landstedsbåter.  

Videre tilrettelegging for småbåt må ta hensyn til og sørge for at det er balanse i forholdet mellom 
bebyggelse på land (lokalmiljøet) og størrelsen på utenforliggende bryggeanlegg.

For å tilrettelegg for videre utvikling, uten å gå utover de fysisk rammene stedet gir, kan følgende grep 
være hensiktsmessig:

Videreutvikle Stellaugsbukta ved å rendyrke det homogene småskala-miljøet med private pele-brygger 
og allmenn tilgjengelighet langs strandsonen.  Det innebærer å åpne for at det kan etableres private 
pelebrygger også videre sørover langs Vikeneveien, samt å begrense videre utvikling av Hankøsund 
slipp i retning Stellaugsbukta. Gjeldende reguleringsplan for Stellaugsbukta åpner for å opparbeide 

Brevik-løkka synes å være det best egnede stedet for innkjørsel til 
en mulig fjellhall
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parkeringsplasser i strandsonen, noe som må betegnes som et utdatert grep og ikke i tråd med dagens 
fokus på rekreasjon og allmenn tilgjengelighet til strandsonen.

Gullikskjær kan gjøres tilgjengelig fra land, og representerer en mulighet i forhold til å etablere flere 
småbåtplasser i områder med god dybde.  Parkering vil imidlertid være et problem her, noe som gjør det 
til en egnet lokalitet for en privat båtforening.  
 
I Vestre Vikene er det stort sett private brygger, og gjeldende reguleringsplan åpner for at disse kan 
fortettes og utnyttes mer effektivt.  Tilgjengelig areal på landsiden tilsier at det ikke er grunnlag for 
å utvikle større båthavner eller bryggeanlegg i dette området.  Eksempelvis brukes Theastranda til 
parkering i dag, på tross av den er regulert til friområde. 
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målestokk 1:5000

Detalj som viser mulig utvidelsesmuligheter ved Andersenslippen for et alternativ med flere lokaliteter.

N

Scenario 1 - Flere lokaliteter 

“fordeling av innsats og belastning”



Husebukta

Stellaugsbukta

Bloksberg

Mølen

VESTRE 
VIKANE

ØSTRE 
VIKANE

Kallen

Eriks-
holmen

Furuøy
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N 0 50 100 150 200m

Scenario 1 - flere lokaliter

målestokk 
ca 1 : 7.500

allmennyttig formål

friområde

småbåthavn

næringsområde

større parkering (på mark)

sammenhengende G/S fullføres

mulige nye båtbrygger

Videreutvikle dagens småbåt-
anlegg på private brygger

Videreutvikle dagens friområde/badeplass

Oppretthold dagens nærings-
virksomhet; butikk, bensin, kiosk, 
parkering, båtopplag, gjestebrygge 
med fasiliteter

Opprettholde dagens småbåtanlegg på private brygger

Videreutvikle dagens friområde

Marina utvides på utfylling

Næring, båtopplag og parkering

Parkering

Seilsportanlegg med overnatting,
 service og parkering på fylling

Onsøyknipen

Andersenslippen videre-
utvikles for seilsport

Småbåt, private brygger

Marina utvides mot Kallen, 
begrenses mot Stellaugsbukta

Videreutvikle dagens miljø med 
private pælebrygger for småbåter

Friområde gjøres tilgjengelig fra land med 
brygge fra Andersenslippen eller Oleanatangen. 
Gjestebrygge gjør Kallen tilgjengelig fra sjøveien

Videreutvikle dagens småbåt-
anlegg på private brygger

Ferge til Hankø

Gullikskjæret gjøres landfast
med nye båtplasser for seilsport

mulighet for lokale båtplasser

Hankø
Yacht Club

Utfylling
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målestokk 1:4000

Detalj fra Furuøy som viser utvidelsesmuligheter for et alternativ med  fokus på en lokalitet og parkering i fjellhall

N

Scenario  �  - En lokalitet 

“konsentrasjon av innsats og belastning”



Husebukta

Bloksberg

Gullik-
skjæret

Mølen

VESTRE 
VIKANE

ØSTRE 
VIKANE

Kallen

Eriks-
holmen

Furuøy

 
s ��

 
Utført av Rambøll Norge for Fredrikstad kommune

 
MULIGHETSSTUDIE  -  HANKØSUNDET      

N 0 50 100 150 200m

Scenario � - en lokalitet med fjellhall

målestokk 
ca 1 : 7.500

allmennyttig formål

friområde

småbåthavn

næringsområde

Fjellhall parkering

sammenhengende G/S fullføres

Klubbhus Seilforeningen

Videreutvikle dagens småbåt-
anlegg på private brygger

Videreutvikle dagens friområde/badeplass

Opprettholde dagens småbåtanlegg på private brygger

Videreutvikle dagens friområde

Videreutvikle dagens marina/slipp Parkering i fjellhall (langtids)
- båtopplag vinter

Oppretthold dagens nærings-
virksomhet; butikk, bensin, kiosk, 
parkering, båtopplag, gjestebrygge 
med fasiliteter

Andersenslippen videreutvikles 
som fri- og kulturminneområde

Småbåt, private brygger

Marina opprettholdes på dagens nivå

Videreutvikle dagens miljø med 
private pælebrygger for småbåter

Videreutvikle dagens småbåt-
anlegg på private brygger

Ferge til Hankø

Hankø
Yacht Club

Næring/service/ overnatting

Seilsportanlegg på dagens p-areal
båtplasser mulig med mudring

Gullikskjæret gjøres landfast
med nye båtplasser
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Videre planarbeid

Videre planarbeid for å legge til rette for seilsport, turisme og båtliv i Hankøsundet mener vi best gjøres 
gjennom å utarbeide en områderegulering, som er en ny plantype i plan- og bygningsloven. 

En områderegulering er kommunens egen plan for utviklingen av et større område, og naturlige tema 
i en slik plan er strategiske grep som er av stor interesse for allmennheten og berører flere grunneiere.  
Parkeringsdekning, fjellhall og utfylling i strandsonen er problemstilllinger som bør løftes opp på dette 
nivået.

Plankartet i en områderegulering kan være grovmasket, typisk som en kommunedelplan, eller mer 
finmasket som en tradisjonell reguleringsplan. Her er det ingen regler i lov eller forskrift. Størrelsen på 
dette planområdet taler for en mellomting. 

Områderegulering er en plantype som ikke har regler om fireårig rullering. Videre er det ikke slik med 
områderegulering, som med detaljregulering, at den har en begrenset holdbarhetstid (5 år).
Etter en områderegulering for Hankøsundet er det naturlig å forvente initiativ fra grunneiere om 
utbygging av forskjellige slag. Dette bør kanaliseres inn i en eller flere detaljreguleringsplaner. 
Områdeplanen bør derfor ha plankrav på de arealformål der det forutsettes analyser eller prosjektering 
før utbygging.

Det er god planpraksis at det gjøres en vurdering av konsekvenser av områdeplanen, og hovedregelen 
er at det skal gjøres konsekvensvurderinger dersom planen kan ha vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn.  Større utfyllinger i sjø og bygging av parkeringsanlegg i fjell er tiltak som faller innenfor 
den kategorien, og endret bruk av strandsonen (100-meters beltet) og Rikspolitiske retningslinjer for 
Oslofjorden taler for et formelt KU-krav. 

Vurderingen av plikten til KU og hva som skal utredes er det planmyndigheten (kommunen) som foretar.
Med det formelle kravet om konsekvensutredning følger også plikten til å utarbeide et planprogram. 
Dette skal sikre tidlig medvirkning fra regionale myndigheter og berørte parter.  I programmet skal det 
framgå hva som er hensikten med planarbeidet, hvordan medvirkning skal skje og hva som skal gjøres i 
plan- og utredningsarbeidet, blant annet tema og metode for konsekvensutredning.
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Av Rambøll på oppdrag fra Fredrikstad kommune - juni 2009

FREDRIKSTAD 
KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE HANKØSUNDET
utvikling med vekt på seilsport, turisme, båt- og friluftsliv


