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ASKEVÅGEN – UTSIKTSPUNKT
SKISSEPROSJEKT, BESKRIVELSE

Generelt
Skissen er utarbeidet for Fræna kommune etter bestilling av kultursjef Hanne Brak-
stad. Oppgaven er å legge til rette for et utsiktspunkt ytterst i Askevågen som gjør 
det mulig for besøkende å bevege seg ut i terrenget der veien i dag stopper. Stien/ 
veien ut til punktet er universelt tilgjengelig. Formålet med skisseprosjektet er å 
finne frem til idéer for utforming som fremhever og forsterker stedets kvaliteter og 
bidrar til å gjøre Askevågen til en destinasjon, både for turister og fastboende. 

Beskrivelse
Beliggenheten gir mulighet for en fantastisk utsikt; ut over øygarden i vest, mot 
havet i nord, og til fjellene i øst og sør.  Det er mange aktuelle tema som kan være 
med og gi innhold til utsiktspunktet:
- Hva ser vi? Navn og retning på øyer og fjell
- Lokal historie: Skipsfart, handel, næring, folkeliv, kulturminner
- Lokal natur: Biotoper, flora og fauna til lands og til vanns
- Vær og vind

Fra den eksisterende parkeringsplassen ved foten av moloen, går det en ny gangsti 
ut langs neset mot vest. Stien har små broer der hvor landskapet krever det, ellers 
følger den terrenget ut til den lille gresskledte høyden ytterst på neset, hvor det 
ligger en utsiktsplattform. Det er mulig å gjøre gangstien tilgjengelig. Dette vil være i 
tråd med gjeldende praksis for denne typen tiltak.

Vi har undersøkt muligheten for å legge gangatkomsten hevet over bakken på peler, 
for å skåne terrenget. Vi tror dette vil bli uforholdsmessig kostbart, siden det i så 
fall må brukes syrefaste peler. I stedet har vi foreslått en grusdekket sti som følger 
konturen av det eksisterende terrenget, med en lav (mindre enn 0,5 meter) tørrmur 
som forstøtning langs den ene kanten.

For å komme tørrskodd over våtmarken langs dagens parkering foreslår vi en liten 
gangbro. Det vil være den enkleste måten å passere dette vannsiget. Det samme 

gjelder kryssingen av den lille «kløften» på veien utover.

Selve plattformen henter sitt uttrykk fra fyrlyktenes sektorinndeling. I dette farlige 
farvannet har fyret spilt en sentral rolle i å sikre ferdselen opp og ned langs leia. 
Selv i dag regnes Hustadvika blant de mest lunefulle og krevende strekningene å 
navigere i uvær. Ved å ta utgangspunkt i fyrlykten, minnes vi på dette.

Sektorinndelingen gir også en funksjonell underdeling av plattformen som kan være 
fordelaktig når det er mange besøkende på en gang. Den kan også utnyttes til å 
samle oppmerksomheten om ulike utsyn i forskjellige retninger.

Plattformen kan være ca. 12 meter i diameter og er tenkt bygget opp rundt en mas-
siv kjerne bygget av naturstein, med utkragende «sektorbåser» av stålplater. Ytterst 
er hver bås avsluttet med rekkverk toppet med en horisontal plate av rustfritt stål 
hvor det kan graveres siktlinjer og navn som peker ut det man kan se: fjelltopper, 
øyer og skjær, osv. 

Atkomsten går fra gangveien over en liten bro og ut på plattformen. På den andre 
siden gir en liten trapp mulighet for å sige ned på terrenget og gå tilbake til utgang-
spunktet over svabergene. Denne er ikke tenkt gjort universelt tilgjengelig, siden 
dette ville kreve urimelig store inngrep.

Regulering
Skisseforslaget er innarbeidet i forslag til detaljregulering for landskapshotell i 
Askevågen. Det vil bli innarbeidet i bestemmelser og kart, med beskrivelse av tillatte 
tiltak.



UTSIKTSPUNKT - PLAN



UTSIKTSPUNKT - SITUASJONSPLAN



PRINSIPPSKISSER



MODELLFOTO 1



MODELLFOTO 2



MODELLFOTO 3



MODELLFOTO 4



MODELLFOTO 5


