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Tungtrafikk:

Dagens trase i jernbanegate kan i vårt forslag 
opprettholdes, men vil ha negative konsekvenser for 
boligmiljøet og bylivet i gata. Fordelen med denne 
løsningen er at vi ikke får tungtrafikken i trasé mellom 
kulturhuset og byparken.  

Ved å legge en ny broforbindelse mot nord leder 
vi tungtrafikken langs jernbanen og støysiden i nord. 
Dette vil ha en stor positiv effekt for byutvikling og 
bygulv i hele planområdet. Jernbanegata kan utvikles 
som en grønn parkgate som vil bidra til et godt 
bomiljø og gjøre det trygt for barn og unge til å 
ferdes i gatene. Man vil fortsatt ha problematikken 
knyttet til tungtrafikk i sentrum og over mellom Torget 
og Indre havn.

På sikt bør det utredes om tungtrafikken kan lede helt 
utenom planområdet på nordsiden av Tista. Dette kan 
være ugunstig ved at konflikter med tungtrafikken da 
kan oppstå i andre deler av byen, samtidig kan det 
gi en mulighet til å skape et  men for Sør-Halden og 
Jernbaneområdet vil det være   

Tungtrafikk dagens trasé: Tungtrafikk ny trasé: Tungtrafikk alternativ trasé:

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Mobilitet
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Snitt 1:1000
De forskjellige gaterommene.

Diagonalen

Jernbaneparken

PromenadenHagene

Sporgata
Gata hvor det meste av 
biltrafikken går, paralellt 
med Jernbanesporene.

Den mest urbane gata 
som åpner for en helt ny 
akse fra Togstasjonen til 

sjøen. En gågate tilrettelagt 
for handel og byliv.

Den tidligere Jernbanegata, kan 
omlegges til å bli en offentlig by- 
og nabolagspark, hovedsakelig 

for gående og syklende, om man
flytter tungtrafikken til  Sporgata. 

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Mobilitet
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INSECT / BIRD HOTEL
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Kartlegging og analyse
Sentrum i Kyrksæterøra framstår som grått og frakoblet naturen. Det er ingen 
opparbeidede parker for opphold i sentrum. Kvalitetene knyttet til elveløpene er 
dårlig utnyttet.

Utfordringer og potensial
Det er elvene som har formet øra som danner grunnlaget for hele tettstedet. Dette 
bør brukes som en viktig del av identiteten til sentrum! Kyrksæterøra har en fantastisk 
natur rundt som også bør komme til syne i sentrum og være en del av sentrumslivet! Vi 
har bruk for naturen, både rasjonelt og estetisk. Fremtidens Kyrksæterøra må tilpasses 
et uforutsigbart klima. Hvis vi lærer av naturens prosesser gjør vi sentrumsområdet 
klimarobust samtidig som at bygda blir bedre, sunnere og mer behagelig å leve i. 
”Bynatur” er det grønne miljøet i sameksistens med det bygde.

Mål
Sentrum	får	flere	grønne	og	blågrønne	byrom!

Innsatsområder
Det blågrønne nettverket må fremheves og tilgjengeliggjøre for alle. 
De grepene man gjør i sentrum bør fremheve og tilgjengeliggjøre blågrønne 
strukturer. Natur er bra for folkehelse og estetiske opplevelser og bør være en del av 
ethvert byrom!

Opprettholde og reparere økologiske korridorer. Bruke naturtyper som understøtter 
områdets eksistende biodiversitet og tenke sammenhengende grøntstrukturer som 
strekker seg fra fjord til fjell.

Overvannshåndtering. Fremtidens klima vil gi oss økt ekstremnedbør. Overvann bår i 
første omgang håndteres åpent, og kan således bli en del av en estetisk utforming av 
et byrom. Permeable dekker bør vurderes fremfor dekker som vannet ikke kan trenge 
igjennom. 

Stormflo.	Nye	bygg	må	tilpasses	flomnivå	på	kote	3.	I	områder	med	eksisterende	
bebyggelse foreslår vi at prinsipp B brukes, slik at gategulvet kan tilpasse nivået til 
eksisterende bygninger. Prinsipp C kan brukes langs Søa. 

Eksempler på tiltak
Raske tiltak 2018-20 
•  Etablere et regnbed sammen med den midlertidige sykkelleken på plassen   
  utenfor Kulørn, som et pedagogisk virkemiddel.

Kort sikt 2020-2030
•  Etablere et plantebibliotek på taket av det nye biblioteksbygget med utstilling av  
	 	stedsspesifikke	arter	for	regionen
•  Utvikle en sjekkliste for nye byggeprosjekter som stiller krav til klimavennlighet og  
  miljø!

Lang sikt 2030-2040
•  Bruke utviklingen av stinettverk og gangveier til å sikre sammenhengende   
  grøntdrag - og herlige omgivelser for folk!
•  Fortett heller enn å bygge ned verdifull natur eller jordbruksareal

ØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK BYROM OG 
BEBYGGELSE

NYTENKING NATUR BOFORM
Natur og klima. 
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Elvepromenade

A Voll - hindre vannet B Første etasje tåler oversvømmelse C Terrenget heves, sonen mellom bygning og elv 
utvides og landskapet tåler oversvømmelse
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Hvordan kan sentrumsutviklingen i Kyrksæterøra tilpasses
et endret klima?

•  Ved å bygge et kompakt sentrum reduseres behovet for transport, dette bidrar til  
  lavere klimautslipp fordi man kan gå og sykle istedenfor å kjøre bil
•  Ved å legge boliger i sentrum reduseres behovet for å kjøre bil for å få utført  
  daglige gjøremål
•  Ved å satse på å bygge nye bygg i tre - et fornybart, holdbart materiale
•  Ved å gjenbruke bygninger før man bygger nytt
•  Sambruk av arealer, f. eks. kan barnehagen være forsamlingslokale på kvelden.  
  Leilighetene i sentrum kan ha felleshus slik at en kan bo på mindre areal, og dele  
  fellesarealer i større grad.
•  Bevarer og forsterker eksisterende natur, ivareta biologisk mangfold og styrke  
  biologisk mangfold
•	 	Sykkel,	gange	og	kollektivtrafikk	prioriteres	høyest	-	dette	reduseres		 	
  klimagassutslipp
•	 	Sørge	for	å	redusere	harde	flater	med	permeable	flater	så	regnvannet	trenger		
  gjennom, dette kan også bli en estetisk del av utformingen av et uterom, med f.  
  eks. et regnbed. 

Bryggervangen og Skt. Kjelds plass / SLA arkitekter
Grønt byrom som ivaretar biologisk mangfold og overvannshåndtering ved nedsenkede regnbed.

Natur tilgjengeliggjøres for folk ved elvepromenade og kyststi

Fra et grått sentrum til at natur blir en en del av sentrumsområdet!
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Natur tilgjengeliggjøres for folk ved elvepromenade og kyststi

Fra et grått sentrum til at natur blir en en del av sentrumsområdet!

Natur er byens naturgitte rammer. Natur kan også 
være kultur, i den grad naturen iscenesettes eller tas 
i bruk av mennesker på bestemte måter. 

Fra parken, til sletta, til alleen til marka, til fjorden og 
badevannet, til joggeløypa - natur er verdi. Det er liv, 
og skal være tilgjengelig for alle.

Natur gir ro, aktivitet, luft, varme, glede, lek, nærhet 
og opplevelse. Vi skylder framtiden å ta vare på og 
videreutvikle naturen. Naturens kvaliteter er viktig for 
å stimulere kreativitet og balansere stressnivåer hos 
mennesket.

Potensialet i og for bylivet er å tilrettelegge for bruk 
av alle våre sanser av dufter, fukt, lyd, farger, kulde og 
varme.

STIKKORD: Klima, vilt, temmet, park, skog, elv, vann, 
grønt og blått, flora og fauna, plante- og dyreliv, 
opplevelser, tilfeldigheter, økologi, dyrking og bevegelse

HALDEN STIKKORD: Elvepromenaden, Tista, Fjorden, 
Fredriksten, Rødsparken

Unngå lys- og støyforurensning om natten. Viktige forbindelser mellom det grønne det blå, og det urbane. Spesialtau skaper gode vilkår for blåskjell etc.  Nytte- og herlighetsvern  Støvsuge havbunnen for avfall.  
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Å leve med vann
Overvannsløsningene vil 
inspirere til lek, interaksjon 
og læring, og skifte uttrykk 
etter årstid og vær. 

Vannet tiltrekker seg ulike 
fugle- og dyrearter og 
bidrar med lukt, lyder og 
opplevelseskvalitet.

I områder med fast 
dekke kan utformingen 
av overvannsløsningene 
variere med stramme 
renner, innfelte 
fordypninger og variert 
materialbruk. Oppsamlet 
vann kan brukes til 
vannkunst, vanning av trær, 
eller vanndamp.

GRØNN OVERFLATE-FAKTOR
Forskning viser at grønne og frodige omgivelser og tilgang til natur virker positivt inn på helse, både fysisk og mentalt. Stasjonsområdet er 
et havneområde med stort sett harde overflater: Potensialet for å anlegge store grønne områder er begrenset og det virker fornuftig å 
heller fokusere på grønn overflate faktor - der samlet grønt i parkdraget Jernbanegata, på terreng, fasader, balkonger og tak utgjør det 
grønne regnskapet for bydelen.

OVERVANN
I fremtiden vil være mer styrtregn og flom. Overvann må håndteres lokalt og det må innarbeides smarte løsninger, for å kunne benytte seg 
av overvannet som en kvalitet. Eksempelvis kan overvann oppsamles og fordrøyes via infiltrasjonsbassenger i byrom og grønne tak. Vannet 
kan renses via biofiltrasjon og bidra til å skape et godt mikroklima og foranderlige byrom. 

STORMFLO
Strategier for stormflo. Strategi A eller B 
kan velges for ny bebyggelse, strategi A for 
eksisterende, og strategi C langs Tista

BIOLOGISK MANGFOLD
Nærheten til vannet er kvalitet som bør dyrkes og ivaretas, gjennom en helhetlig bærekraftsstrategi som ivaretar økosystemet langs land. 
Dette innebærer f.eks. at man så vidt mulig unngår utslipp og dumping av sedimenter til oppfyll. (Dette kan ødelegge naturlige yngleplasser 
for marint liv og dermed det lokale økosystemet). Støy og lysforurening om natten direkte på vannet bør også unngås og det bør 
tilrettelegges for yngleplasser og næringskilder gjennom f.eks. større steiner på bunnen og spesialtau.

Biofiltrasjon

Grønt og vann på terreng og espalier. 
Bo01 Malmø.

Rekreative byrom Biodiversitet, Flora og Fauna Urban dyrkning

Grønt tak. Dælenggata 36. 
Aspelin Ramm/ Element

Grønn fasade 1. Quai Branly.  
Patrick Blanc

Grønn fasade 2. 
Jacob Aalls gate, Oslo.

Grønne balkonger.
Jean Nouvel, Kypros.

Urban farmingInsekthotellParsellhager

MikroklimaKobling til vannet

URBAN FARMING

CANAL GREEN

BYLIVSFAKTOR:

NATUR

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Bynatur



Boliger og bynatur på Verket i Moss.
Ark: A-lab 
Lark: Lala Tøyen
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Offentlig grøntstruktur Grønne gårdsrom Grønn forbindelse for biologisk mangfold

Regnbed Grønne tak med fordrøying

+2.2

+1.7

+1.7

+2.5

+2.5

+2.3

+2.3

Trygge flomveier

OVERVANNSHÅNDTERING:

Et viktig grunnprinsipp i prosjektets overvannsstrategi 
er vi ønsker å ta hånd om overvannet på en 
trygg og god måte. For å få til dette skal 
tretrinnsstrategien følges: 1. Små nedbørsmengder 
infiltreres i grøntområdene og på grønne tak. 2. Større 
nedbørsmengder fordrøyes og forsinkes i regnbed og 
på blågrønne tak. 3. Ekstreme nedbørsmengder ledes 
trygt for bygg og infrastruktur videre i åpne flomveier. 

I vårt forslag vil vi opprettholde et fall på terrenget 
fra byparken på kote +2.5/3 og ned til fjorden der 
ny kote settes på 2.2. Langs denne strekningen vil 
regnbed og vegetasjon bidra til å forsinke og fordrøye 
overvann. Overvann føres fra byparken og diagonalen 
til regnbed og beplantning i Jernbanegata.

Lokal overvannshåndtering vil bidra til å opprettholde 
vannets naturlige kretsløp og utnytte naturens 
selvrensingsevne. Lokal overvannshåndtering innebærer 
å la vannet finne naturlige veier via infiltrasjon til 
grunnen, eller bortledning via åpne vannveier og 
dammer. 

STASJONSOMRÅDET GRØNTSTRUKTUR:

Byparken ved jernbanestasjonen er allerede på vei 
til å opparbeides som en viktig grønt parkrom på 
sørsiden av Halden. Vi foreslår å anlegge en grønn 
park i Jernbanegata som binder sammen byparken 
og det nye fjordrommet. Dette vil gi gjennomgående 
grønne forbindelser for fugler og insekter mellom 
byparken sjøen og de grønne gårdsrommene sør i 
planområdet. 

Lokal overvannshåndtering vil bidra til å opprettholde 
vannets naturlige kretsløp og utnytte naturens 
selvrensingsevne. Lokal overvannshåndtering innebærer 
å la vannet finne naturlige veier via infiltrasjon til 
grunnen, eller bortledning via åpne vannveier og 
dammer. 

Strategi for Stasjonsområdet: 

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Bynatur
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HAVROMMET
Ved Sjøbadet vil naturopplevelser stå sterkt og i 
en spennende kontrast til industriaktivitetene på 
Sauvøya. Vi foreslår å anlegge et utendørsbad, 
med biomangfoldsøyer og flytende badstu som 
næraktiviteter. Den nye Svømmehallen kan bistå 
med garderobefunksjoner og utadrettet aktivitet 
på bakkeplan som mattilbud for badende og ikke-
badende, butikker og utstyrsleie. Et kajakk- og 
friluftsenter kan tilby aktiviteter som tar i bruk 
hele fjorden, som fridykking, seiling og, selvsagt, 
kajakkpadling. Vi foreslår på sikt og erstatte bilbroa 
fra jernbanegata med en gangbro, når man har fått 
på plass en ny bilbro på vestsiden av Svømmehallen. 
Gangbroa gjør Havrommet til en destinasjon for hele 
Halden og kan tilgjengeligjøre mer av Sauvøya for 
Haldensere, gitt at det ikke skaper konflikter med 
industriaktiviteten på øya.   

I enden av diagonalen foreslår vi også et næringsbygg 
som kan et fleksibelt flerbruksrom i første etasje 
som kan brukers til alt fra forelesninger for HiØ til 
konfimasjoner og konferansemøter. Dette kan bidra til 
at alle Haldensere kan få eierskap til Haldens fineste 
bynaturrom.        

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Bynatur
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Perspektiv fra Havrommet

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Bynatur
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MATERIALBRUK
Valg av sunne, vedlikeholdsfrie materialer med lavt karbonavvtrykk, som er robuste med tanke på vind, vær og havneluft. Tilrettelegge for 
variasjon i materialbruk som sikrer en fremtidig fleksibilitet ift. eventuell senere transformasjon. Benytte lokale materialer, leverandører og 
produksjon for ytterligere å redusere transportkostnader og CO2 emisjon.

GENERALITET & FLEKSIBILITET
Planlegge for fremtidig transformasjon av bygg og byrom, herunder transformasjon av eks. Kontorprogram til Bolig. Inntenke fleksibilitet i 
valg av grid, moduler, bæresystemer, fasadesystem, plassering av kjerner og vertikal kommunikasjon som muliggjør en enkel overgang til et 
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‘embodied carbon’ – the amount of carbon dioxide (CO2) that is produced during their operation or 
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intangible.
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the volume of various architectural materials that can be produced for one tonne of CO2 emissions. The 
larger the cube, the greater the volume of material that can be manufactured for the same quantity of 
CO2 emissions.
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Grid, Moduler, akser

Karbonskalaen illustrert her viser forskjellen i mengde materiale med likt CO2 avvtrykk. 

Plassering av kjerner - Kontorprogram Etablering av innervegger - Boligprogram

KONTOR BOLIG

Arkitektur er bygget kultur. Arkitektur huser 
funksjoner og er materialiserte verdier og fysiske 
strukturer. Arkitektur er en tilrettelegger for bylivet.

HALDEN STIKKORD: 
Empirestilen, Trebyen Halden, Fredriksten Festning

Arkitektur er rammeverket som byøkonomi, kultur, 
mobilitet, folk, innovasjon og natur blir iscenesatt 
innenfor. Arkitektur er i denne sammenheng jobben, 
butikken, gaten, parken, makt og demokrati, fellesskap 
og privatliv. Arkitektur er historie, samtid og drømmen 
om framtid. Arkitekturens viktigste mål er å legge til 
rette for det samfunnet vi ønsker for oss selv og andre, 
som representerer oss og legger til rette for våre liv på 
best mulig måte.

Potensialet i og for bylivet er å forbinde det som skjer 
ute og inne, og iverksette potensialet for synergier og 
merverdi. I den forstand gir arkitekturen rammer med 
rom for folk. Samtidig handler bylivet om kontinuitet, 
og historiens tilstedeværelse i bybildet. I den forstand 
er vern av sentrale kulturminner viktig, fordi det er 
gjennom dem vil kan ”lese” byen som utvikling, og 
bedre forstå hvor vi kommer fra og hva samfunnet er 
idag.

Stikkord: arbeidsplass, offentlig og privat, møteplasser, 
aktivitet, koblinger ute-inne, arena, estetikk, kvalitet, 
sammenhenger, rom.

Strategi for Stasjonsområdet: 
I vårt forslag har vi lagt vekt på arkitektoniske 
størrelser som er gjenkjennelige i eksisterende 
bystrukturer i Halden, men som er sammensatt 
på nye og dynamiske måter. Størrelsene er 
fleksible og kan innta forskjellige funksjoner uten 
at helhetskonseptet må endres. Vi har også skapt 
et mangfold av uttrykk og stedsdannelser som 
skal gi Halden en utvidet rikhet av byrom og en 
god integrering mot de tilgrensende bydelene 
rundt Stasjonsområdet. Mangfoldet av uttrykk og 
bygningstyper kan også inspirere et mangfold 
av boformer som vil gi Halden en stor rikhet av 
botilbud.

Tydelige Halden-arkitektur: Empire-stilen, historisme og festningsarkitektur

Impulser fra havn og elv: Broutforming, havnelager, bryggebolig og starten på byen

Boligkvartal
Stasjonsområdet

Trehuskvartal
langs Nedre
Bankegate

Biblioteket
Allmennhuset
Stasjonsområdet

Tinghus- og politikvartalet
i Sørbyen

Kongegården Townhouse
Stasjonsområdet

Kulturhuset

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM

41Vitale Halden!+

BYLIVSFAKTOR:

ARKITEKTUR 
OG BOFORMER

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Arkitektur og boformer



NYE BOFORMER
På Stasjonsområdet kan man undersøke nye boformer som gir gode tilskudd 
og enda større variasjon i botilbudet i Halden. Eksempelvis kan man se på 
delingsløsninger for boliger, men også moderne løsninger for andre kollektiv: Slik som 
eldrehjem og sykehjem.

42Vitale Halden!+

                
      

     
    

    
    

    
   

   
   

   

                
      

     
    

    
    

    
   

   
   

   

                
      

     
    

    
    

    
   

   
   

   

                
      

     
    

    
    

    
   

   
   

   

                
      

     
    

    
    

    
   

   
   

   

                
      

     
    

    
    

    
   

   
   

   

                
      

     
    

    
    

    
   

   
   

   

                
      

     
    

    
    

    
   

   
   

   

                
      

     
    

    
    

    
   

   
   

   

Vindmøllebakken, Stavanger

Turbinveien 36, Kværner

Munch Brygge, Oslo

Lier Hageby, Lier Damsgårdstunet, Bergen

Munkerudgrenda, Nordstrand Klosterenga økologiboliger, Oslo

Sørenga 6, Bjørvika Sørhauggata, Haugesund
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Kartlegging og analyse
I	dag	bor	de	fleste	i	enebolig	i	Kyrksæterøra.	Eneboligene	er	plassert	i	store	boligfelt	
et stykke utenfor sentrum og er et resultat av 60- og 70-tallets planleggingsidealer 
- der bilen er en premissgiver for å bo såpass langt unna målpunkt for daglige 
gjøremål. 

Utfordringer og potensial
Større, sentrumsnære boligområder skal bygges ut på Vesselekra og Vollanekra. 
Dette gir rom for å tenke nytt og bygge med en større tetthet enn tidligere.  

Mål
Større	variasjon	i	hvordan	man	kan	bo	–	flere	typologier	og	valgmuligheter!	Skape	
boliger som satser på miljøvennlighet og gode sosiale liv.

Innsatsområder
Flere boliger i og tett på sentrum! Dette bidrar med mer liv i sentrum, fordi sentrum 
også fungerer som et nabolag med beboere og brukere som får eierskap til 
omgivelsene. Dette øker bruken, omsorgen og trivselen. Det er viktig at utbyggingene 
på Wesselekra og Vollanekra blir tette nok, slik reduserer man klimafotavtrykket 
og muliggjør lettere og mer uformell kontakt med sentrum og med naboer. Dette er 
sentrumsnære tomter som har stort potensial!

Mindre boenheter i sentrum - med fellesarealer og fellesrom. Det etterlyses 
andre boformer i Kyrksæterøra enn eneboliger. Eneboliger er hus som krever mye 
oppfølging og vedlikehold, og kan være krevende særlig for eldre. For folk som bor 
alene kan terskelen for å møte andre mennesker bli høy når man bor spredt både 
fra naboen og fra sentrum. Få sentrale boliger og lite variasjon i boligtyper er og 
en stor årsak til at det er vanskelig å skape liv i sentrum. Derfor kan det være en 
god	strategie	å	legge	til	rette	for	flere	boenheter	tett	på	sentrum	med	færre	private	
kvadratmeter å ta vare på i bytte mot store og rause fellesareal. Eksempelvis felles 
drivhus, storkjøkken, sauna eller bibliotek. 

Eksempler på tiltak
•  Avsette areal til å utvikle pilotprosjekter i nye byggeprosjekter med fokus på delte  
	 	boligfunksjoner.	For	eksempel	seniorkollektiver	eller	fleksible	familiehus	hvor			
  enheter kan separeres og slås sammen alt etter behov og hvor man er i livet.

•	 	Det	finnes	få	eksempler	på	gode	felles	boligprosjekter	i	en	bygdekontekst	i			
  Norge. Kyrksæterøra kan gå foran og utvikle et moderne Trøndertun. Et trøndertun  
	 	for	flere	boenheter	som	kan	utforske	gamle	håndverkstradisjoner	i	tre	opp	mot	nye		
  produksjonsmetoder og hvor låven byttes ut med felleshuset.

•  Regulere for tett utnyttelse på konsentrerte områder for å kunne    
  avsette nok arealer til natur og rekreasjon. Gjør sykkel- og gangveier til det   
  letteste transportalternativet når man går ut døra. Samle parkering på konsentrerte  
  arealer. 

•  Motivere utviklere til å bygge ulike typer boliger som stimulerer til ulike livstiler. 

Trøndertun 2.0

- 18-36 boenheter på 140-70 m2 over to etasjer. 
- Felleslåve på 190 m2

- Tomteutnyttelse med parkeringsområde og parkdrag 47%, uten   parkering 
og grøntdrag 73%.

ØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK BYROM OG 
BEBYGGELSE

NYTENKING NATUR BOFORM
Boformer.

ØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK BYROM OG 
BEBYGGELSE

NYTENKING NATUR BOFORM

Eldre

“FOLK”

“BOFORM”

“NATUR OG KLIMA”

Ungdom

Barn

5 km

Fra å bo alene alene til å bo alene sammen

En tett-lav boligstruktur med mindre boenheter men med felleshus og tilgang på 
både felles og private utearealer, gir gode alternativer til eneboligtypologier.   

Fellesrommet i bygården R50 i Berlin, rommet er bygd med lavere tekniske krav enn 
boenhetene i huset da det ikke brukes for varig opphold. Det kan leies og brukes av 
alle andre i nabolaget også. 

Felleslåve

Konsentrert
parkering som 
kan deles 
med flere tun.

Ytre grøntdrag 
kobles i 
sammenhengende 
grøntkorridorer

Tett-lav boliger

Felleshage

Egne ferdselsårer prioritert for gående og syklende 
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Større, sentrumsnære boligområder skal bygges ut på Vesselekra og Vollanekra. 
Dette gir rom for å tenke nytt og bygge med en større tetthet enn tidligere.  

Mål
Større	variasjon	i	hvordan	man	kan	bo	–	flere	typologier	og	valgmuligheter!	Skape	
boliger som satser på miljøvennlighet og gode sosiale liv.

Innsatsområder
Flere boliger i og tett på sentrum! Dette bidrar med mer liv i sentrum, fordi sentrum 
også fungerer som et nabolag med beboere og brukere som får eierskap til 
omgivelsene. Dette øker bruken, omsorgen og trivselen. Det er viktig at utbyggingene 
på Wesselekra og Vollanekra blir tette nok, slik reduserer man klimafotavtrykket 
og muliggjør lettere og mer uformell kontakt med sentrum og med naboer. Dette er 
sentrumsnære tomter som har stort potensial!

Mindre boenheter i sentrum - med fellesarealer og fellesrom. Det etterlyses 
andre boformer i Kyrksæterøra enn eneboliger. Eneboliger er hus som krever mye 
oppfølging og vedlikehold, og kan være krevende særlig for eldre. For folk som bor 
alene kan terskelen for å møte andre mennesker bli høy når man bor spredt både 
fra naboen og fra sentrum. Få sentrale boliger og lite variasjon i boligtyper er og 
en stor årsak til at det er vanskelig å skape liv i sentrum. Derfor kan det være en 
god	strategie	å	legge	til	rette	for	flere	boenheter	tett	på	sentrum	med	færre	private	
kvadratmeter å ta vare på i bytte mot store og rause fellesareal. Eksempelvis felles 
drivhus, storkjøkken, sauna eller bibliotek. 

Eksempler på tiltak
•  Avsette areal til å utvikle pilotprosjekter i nye byggeprosjekter med fokus på delte  
	 	boligfunksjoner.	For	eksempel	seniorkollektiver	eller	fleksible	familiehus	hvor			
  enheter kan separeres og slås sammen alt etter behov og hvor man er i livet.

•	 	Det	finnes	få	eksempler	på	gode	felles	boligprosjekter	i	en	bygdekontekst	i			
  Norge. Kyrksæterøra kan gå foran og utvikle et moderne Trøndertun. Et trøndertun  
	 	for	flere	boenheter	som	kan	utforske	gamle	håndverkstradisjoner	i	tre	opp	mot	nye		
  produksjonsmetoder og hvor låven byttes ut med felleshuset.

•  Regulere for tett utnyttelse på konsentrerte områder for å kunne    
  avsette nok arealer til natur og rekreasjon. Gjør sykkel- og gangveier til det   
  letteste transportalternativet når man går ut døra. Samle parkering på konsentrerte  
  arealer. 

•  Motivere utviklere til å bygge ulike typer boliger som stimulerer til ulike livstiler. 

Trøndertun 2.0

- 18-36 boenheter på 140-70 m2 over to etasjer. 
- Felleslåve på 190 m2

- Tomteutnyttelse med parkeringsområde og parkdrag 47%, uten   parkering 
og grøntdrag 73%.

ØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK BYROM OG 
BEBYGGELSE

NYTENKING NATUR BOFORM
Boformer.

ØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK BYROM OG 
BEBYGGELSE

NYTENKING NATUR BOFORM

Eldre

“FOLK”

“BOFORM”

“NATUR OG KLIMA”

Ungdom

Barn

5 km

Fra å bo alene alene til å bo alene sammen

En tett-lav boligstruktur med mindre boenheter men med felleshus og tilgang på 
både felles og private utearealer, gir gode alternativer til eneboligtypologier.   

Fellesrommet i bygården R50 i Berlin, rommet er bygd med lavere tekniske krav enn 
boenhetene i huset da det ikke brukes for varig opphold. Det kan leies og brukes av 
alle andre i nabolaget også. 

Felleslåve

Konsentrert
parkering som 
kan deles 
med flere tun.

Ytre grøntdrag 
kobles i 
sammenhengende 
grøntkorridorer

Tett-lav boliger

Felleshage

Egne ferdselsårer prioritert for gående og syklende 
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Små 2 og 3-roms

Middels 3 og 4-roms

Store 4 og 5-roms

Leiligheter

Rom  - singel og par

Fellesarealer

Felles terrasse

Studentboliger

Rom

Fellesarealer

Små leiligheter 

Eldreboliger

Typeplan 1:500
Et eksempel på hvordan en boligmiks 
kan se ut i en typisk etasje. 
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Bebyggelsen går fra lavere 
og mindre bygg mot sør for 
deretter å gradvis trappe 
opp i høyde mot nordøst, 
der byggene står lengst unna 
eksisterende bebyggelse og 
kun kaster slagskygge over 
jernbanesporene. 

Fra togstasjonen og 
Kulturplassen har man utsyn til 
begge fjordarmene på hver sin 
side av Suavøya.

Fra de høyere byggene, slik 
som Hotellet, kan man etablere 
takhager som allmennheten 
også har tilgang på gjennom 
en ”sky bar” eller lignende. 
Herfra kan man få et helt nytt 
syn på Halden, med utsyn til 
både Festningen, Iddefjorden 
og oppover Tista. 

De mest offentlige byrommene 
er langs diagonalen og ved  
byrommene Kulturplassen/
Bytorget og Havrommet. 
Jernbaneparken er også 
offentlig, men innehar også 
nabolagsfunksjoner som 
lekeplasser og grønne 
uteoppholdsareal for 
beboere. I takhager og 
bakgårder kan man prioritere 
uteoppholdsareal for beboere. 

Byggestørrelser og høyder: VIktige siktakser:

Nye utsikter:Hierarki av byrom:

Diagram:
Arkitektoniske grep

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Arkitektur og boformer
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Vi har i forslaget plassert 
Kulturhus og Svømmehall slik 
at de understøtter de nye 
byrommene i Stasjonsområdet. 
Et annet viktig poeng er at 
de også skal ha potensiale 
til å samvirke med sine 
omgivelser for å skape 
særegne arkitekturopplevelser 
for Halden.  

Bevisst plassering av viktige 
funksjoner i bydelen:

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Arkitektur og boformer
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Utsikt fra Svømmehallen

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Arkitektur og boformer



Forslag til temaer å utvikle i en videre prosess. 
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KAPITTEL 3:
Viktige elementer i en videre prosess

KAPITTEL 3: VIDERE PROSESS



For en videre prosess er det viktig å få 
aktuelle aktører og medvirkere på banen 
slik at man skaper en bydel som gir 
mening for Halden, og en bydel alle har 
eierskap til, fra dag én. Vi har derfor listet 
opp noen temaer vi mener det er viktig 
å ta tak i tidlig i en videre utvikling av 
Halden Stasjonsområde. 
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VIDERE PROSESS:
Viktige temaer.

KAPITTEL 3: VIDERE PROSESS

Medvirkning

Kommunikasjon

Områdemodning

Aktørinvolvering

Næringsstrategi

Bærekraftstrategi

Boligstrategi

Områdemodning
Områdemodning

Styringsdokument

ST

YR
INGS

DOKUMEN
T

BÆ

RE
KRAFTSTRATEG

I

Delmål
Plan for mobilisering av aktører,- nabolag, næringsliv, 
myndigheter.

Definere fornuftige størrelser på bebyggelse og felt 
som tillater byggetrinn i takt med marked.

Feltinndeling og bebyggelsesstruktur som gir 
tydelighet og forutsigbarhet for utforming av 
rekkefølgebestemmelser og som hensyntar økonomisk 
bærekraft iforhold til opparbeidelse av offentlig 
infrastruktur.

Sikre fleksibilitet i formål og fotavtrykk som tillater 
at beslutninger ift. formål, plassering, omfang og 
utforming kan tas i detaljregulering/byggesak.

Definere hvilke ambisjoner og kvaliteter ved Halden 
sentrum som skal være representert i hvert trinn i 
planprosessen; 

boligambisjoner, 
næringsutvikling, 
bevaring/ identitetsarealer, 
bærekraft, næringsutvikling, 
fellesskap, deling, 
sirkularitet, 
grønn mobilitet, 
kaikant, 
offentlige byrom, 
aktivitets- og rekreasjonsarealer,
 publikumsdestinasjoner, 
arkitektur, 
materialer 
etc.



Vi vil til slutt minne på fleksibiliteten i grepene og 
strategiene som ligger til grunn for forslaget vi har 
vist. De er utviklet med omhu for at konseptet skal 
være videre formbart og dynamisk i en videre 
prosess med flere aktører involvert.

bolig

bolig

bolig

bolig
bolig

kontor

kontor

kontor næring

bolig

bolig

bolig

bolig

bolig

bolig

bolig
bolig

kontor

kontor

kontor næring

bolig

bolig

bolig

Små bygningsfotavtrykk som skaper korte avstander 
mellom byggene og mulighet for byliv på gateplan langs 

alle| fasader.

Bygningsstørrelser som ved enkle grep og justeringer 
innenfor plankonseptet, kan ha forskjellige funksjoner 

og programmer. 

Bygninger med korte avstander til hverandre som er egnet til 
sambruk og funksjonsdelinger, men som også har størrelser 
som gjøre at de kan betjene hele funksjoner på egenhånd. 

Et rikt gatenettverk som muliggjør forskjellige trasévalg for 
forskjellige transporttyper, uten at det går på bekostning av 

bebyggelsesmønster. 

Bygninger som kan slåes sammen til større
volumer uten at det går på bekostning av

hovedakser. 

Fleksibilitets-
prinsipp 1:

Fleksibilitets-
prinsipp 2:

Fleksibilitets-
prinsipp 3:

Fleksibilitets-
prinsipp 5:

Fleksibilitets-
prinsipp 4:
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VIDERE PROSESS:
Fleksibilitet i forslaget

KAPITTEL 3: VIDERE PROSESS
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Vedlegg 1: Tegninger og illustrasjoner
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Situasjonsplan 1:2000   N

Vedl. 1: TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER
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Snitt 1:1000
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Snitt 1:1000
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Fysisk modell 1:1000




