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Varsel om oppstart - rullering av kommuneplanens arealdel for 
Halden 2019-2031 - Offentlig høring av planprogram 
 
Vi viser til oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel og høring av planprogram. Forsvarsbygg gir 
uttalelse i denne type saker med det utgangspunkt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser.  

Forsvarsbygg forvalter på vegne av Staten ved Forsvaret, Fredriksten festning og Hjelmkollen. 

Hjelmkollen ligger i et område som er definert som LNF, og selve fortet er sikret med fredning. Forsvarsbygg 
forvalter fortet, men det er ingen ambisjoner om å utvikle dette videre. Vi må imidlertid sikres tilgang til 
området. 

Fredriksten er en kulturarena vi ønsker å utvikle videre og i nært samarbeid med både kommune og 
fylkeskommune. Vi har i flere møter påpekt behovet for forbedret infrastruktur i nærområdet og i Halden. 

Utkjørsel fra Fredriksten til FV22 er lite oversiktlig, og ved større arrangementer er det mye køkjøring, både til 
festningen, og ut fra festningen. Trafikken fra E6 til festningen blir også fort en flaskehals. 

Fredriksten trenger, som en stor arrangementsarena, også p-plasser utenfor eget område. Dette er midlertidig 
løst ved at arrangører leier plass på golfbane og p-plasser på nærliggende skoler. Vi mener p-plasser bør 
vurderes i arealplanen, og også i samfunnsdelen. 

I samfunnsdelen blir det sett på behov for bedre kryssing av RV 21 gjennom sentrum, som er foreslått løst med 
en tunnel i fjellet under festningen. Her må vi påpeke at et turistmål med 300000 besøkende bør tilknyttes gang 
og sykkelvei, samt at vi ønsker å være bedre tilknyttet kollektiv transport. Prosjektering av en tunnel vil avklare 
infrastruktur og trafikkføringer, og da i nært samarbeide med Forsvarsbygg. Vi ser frem til et slikt samarbeide. 

Et langsiktig mål er å ivareta byens historiske arv, og dette vil Forsvarsbygg, og forvaltningen på Fredriksten 
festning være enige i. Eventuelt fortetting i det som oppfattes som festningens forterreng, vil kunne påvirke 
festningen, og må forutsettes avklart nærmere med Forsvarsbygg, Riksantikvar og fylkeskonservator. 
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Bjørn Bergesen 
Leder arealplan 

 

Stab for eiendomsstyring  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 

 
 


