Finn frem til Hankø
Fra Gøteborg til Hankø (via
Fredrikstad)

Skissen nedenfor viser de viktigste veiene i området
rundt Hankø og Fredrikstad, og kan være nyttig å se
på før man reiser av gårde. Vær oppmerksom på at
skissen ikke er i skala. Ta gjerne en titt på et skikkelig
veikart også.

Følg E6 Oslo over svenskegrensen og følg denne
veien videre i 14 km, til avkjørsel n
nummer 4 ved
Skjeberg.. Her fortsetter du på 110 Fredrikstad|
som bytter skilting til 110 Oslo når du kommer inn
i selve Fredrikstad. Etter ca 20 km tar du til venstre
inn på 116 Saltnes . Ta til venstre igjen etter nye
3,5 km, på veien merket 117
11 Vikane / Hankø .
Nå er det bare 5 km ned til Vikane, med parkering og
ferge til Hankø.
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Et alternativ er å ta til venstre i rundkjøringen ved
Gressvik (like etter at Fredrikstad sentrum er
passert), og følge 117 Vikane i 14 km. Kjøretid og
distanse
se er omtrent den samme, men denne veien er
smalere og noe mer svingete. Til gjengjeld gir den
flott utsikt over Hankøsundet
sundet den siste kilometeren.
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Fra Oslo til Hankø
Følg E6 Gøteborg eller E18 Stockholm
avhengig av hvor i byen du starter. Når E6 og E18
skiller lag ved Tusenfryd, ca 20 km sør for Oslo
Oslo, følger
du E6 Gøteborg i nye 50 km forbi Moss og Rygge
Rygge.
Ved avkjørsel nummer 11 tar du av motorveien og
følger 110 Fredrikstad gjennom tett
tettstedet
Karlshus og videre i ca 12 km. Vær oppmerksom på
60-sone
sone og to fotobokser på slutten av denne
strekningen! Ta til høyre rett før YX--bensinstasjonen
på høyre hånd, skiltet i retning
Slevik . Følg denne veien for omtrent 2 km, og ta til
høyre igjen på 116 Saltnes . Etter nye 2 km, ta til
venstre inn på veien merket
117 Vikane / Hankø . Nå er det bare 5 km ned
til Vikane, med parkering og ferge til Hankø.

Fra Gøteborg er kjøreturen ca 230 km og du kan
regne med at den tar omtrent tre timer
timer. Fra
svenskegrensen (Svinesund) er distansen ca 32 km,
regn med kjøretid på litt over halvtimen
halvtimen.

GPSS med adresseoppslag
Har du en GPS med adresse
adresseoppslag kan du bruke
adressen “Vikaneveien 405, Gressvik”.
Gressvik” Denne leder
deg til parkeringsplassen på Vikane, like ved
fergeleiet for Hankøfergen
fergen.
Noen GPS’er
er og karttjenester legger opp en ruting fra
Oslo som går via Rygge og/eller Sal
Saltnes og videre på
småveier mot Vikane/Hankø.
Hankø. Dette anbefales ikke,
da disse veiene til dels er svært smale og svingete.

Fra Oslo sentrum er kjøreturen ca 90 km og du kan
regne med at den tar ca 1t20min utenom rushtrafikk
rushtrafikk.
Fra Gardermoen kan du legge til ytterligere 50 km og
40min.
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Buss fra Gardermoen til Hankø

Parkering

Flybussekspressen går fra Gardermoen til Fredrikstad
hver time på hverdager, litt sjeldnere i helgene.
Linjen heter “F11 Fredrikstad” og turen tar litt over
to timer. Se www.flybussekspressen.no. Bestill en
taxi på telefon 02600 til holdeplassen Skåra, derfra er
det 10 minutters kjøretur ned til Vikane og Hankø.

På Vikane er det to muligheter for parkering. Den
ene er Furuøy parkering, på nedsiden av hovedveien,
nærmest fergen og sjøen. Den andre er Fjeldly
parkering, som er en gresslette på oversiden av
hovedveien.
Furuøy parkering
Forhåndsbetaling på automat, som aksepterer
mynter og de vanligste betalingskort (VISA,
MasterCard/EuroCard, Diners). Takst er kr 15,-/time,
deretter kr 65,-/dag og kr 400,-/uke. Asfaltdekke.
Avstand til ferge og Hankø Marina er 100-150 m. Den
ytterste delen av parkeringplassen er privat og
avstengt med bom. Vennligst ikke parker din bil der,
eller slik at den hindrer adkomsten til det private
området.

Annen offentlig transport
Det er mulig å komme seg til Hankø/Vikane kun ved
hjelp av offentlig transport, men særlig distansen fra
Fredrikstad og ut til Vikane er det tidkrevende. Fra
Oslo går det hyppig både tog og ekspressbusser til
Fredrikstad, det går også tog og busser sørfra
(Gøteborg). Fra Fredrikstad sentrum er det lokalbuss
302 som går til Vikane, med avganger omtrent én
gang i timen. Man kan også benytte taxi det siste
stykket.
www.nsb.no (tog)
www.timekspressen.no (ekspressbuss fra Oslo)
www.ostfold-kollektiv.no (lokalbuss)
www.02600.no (taxi)

Fjeldly parkering
Fjeldly tilbyr rimeligere parkering. Plassen er en
gresslette og kan bli noe gjørmete i perioder med
mye nedbør. Taksten er kr 20,-/dag, betalt kontant i
konvolutt i postkasse. Eierne av parkeringsplassen
bor i huset i plassens nordende. Avstand til ferge og
Hankø Marina er 150-200 m.

Ferge til Hankø
Fergen HANKØSUND tar deg over Hankøsundet.
Fergeleiet på fastlandssiden ligger ved Furuøy, like
utenfor den store parkeringsplassen på Vikane. På
Hankø er det fergeleier både ved Hankø Yacht Club
(sørsiden av bukten) og ved Seilerkroa (nordsiden av
bukten). Fergen koster kr 30,- per person per vei, noe
mer om du har med deg svært mye bagasje. Fergen
aksepterer kun kontant betaling, og tar ikke kort.
Skal du overnatte på hotellet, kan du bli plukket opp
av bil ved Seilerkroa. Gi beskjed til fergeskipperen
ved ombordstigning.
I høysesongen går fergen fra 06:30 til 00:50 på
ukedagene, 06:30 til 01:50 på fredager og lørdager,
og 07:00 til 23:50 på søndager. HANKØSUND går
kontinuerlig i driftstiden og er stasjonert på
fastlandssiden. Fra Hankø tilkalles fergen med
trykknapp på fergeleiene.

Alle priser og tider er oppdatert pr mars 2012. Med
forbehold om feil og endringer.

Ved vedlikehold kan HANKØSUND bli erstattet av den
større, men relativt like fergen HANKØ.
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