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HALDEN 
MØTER VANNET!



Stasjonsområdet er et svært spennende utviklingsområde, som det 
har vært veldig givende og utfordrende å jobbe med. 

Vårt forslag til utvikling av området ; ”Halden møter vannet ” 
er et resultat av tett tverrfaglig samarbeid mellom arkitekter, 
landskapsarkitekter og urbanister. Gjennom vår samlede 
kompetanse har vi laget et prosjekt vi tror vil kunne supplere 
Halden på en god måte. 

Vi håper prosjektet kan være med å inspirere Halden kommune 
og Bane Nor Eiendom til å skape et byområde som gir Haldens 
innbyggere en ny og spennende bydel, som inviterer til aktivitet, 
opplevelser og rekreasjon. 

Vi gleder oss til å følge med på den videre utviklingen, og ønsker 
dere lykke til.

Sigrid Furuholt Engelstad, prosjektleder Asplan Viak AS
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Historisk kontekst
Halden ble grunnlagt i 1665 og kalt Fredrikshald etter kongen, 
Fredrik 3, etter at byen hadde slått tilbake angrep av svenskene 
i 1658, 1659 og 1660. Navnet ble i 1929 endret til Halden. 
I byen finnes en rekke historiske minnesmerker, fremfor alt 
Fredriksten festning på en høyde sørøst for bysenteret. 

Planområdet omfatter Haldens jernbanestasjon og tidligere 
sporområder. Jernbane strekningen Kristiania–Moss–Halden 
åpnet 2. januar 1879 og ble forlenget til Kornsjø 25. juli samme 
år. Forbindelsen videre på svensk side ble bygd samtidig, og man 
kunne derfor etter åpningen på norsk side reise helt til Göteborg. 
Banen het opprinnelig Smaalensbanen, fra 1921 Smålensbanen 
og fra 1. juni 1930 Østfoldbanen. 

Stasjonsområdet har alltid vært en område preget av 
jernbanedrift. Jernbanens driftsområde har gjennom årenes 
løpt skiftet form og har blitt mere effektiv. Dette muliggjør nå en 
utvikling av området, samtidig som det er muligheter for å utvide 
utviklingsområde noe dersom jernbanearealene effektiviseres 
ytterligere. 

Når Halden nå skal utvikle stasjonsområdet mener vi det er 
viktig å bringe historien inn som en identitetsgivende grunnstein i 
utviklingen. 

Bergen har gjennom naturlige prosesser med havstigning 
og landhevning stadig endret strandlinjen, og Nordnes og 
Nygårdshøyden var øyer som først fikk landforbindelse omtrent i 
år 0. De første bosettingene kom på ca 400-tallet, før Bergen ble 
grunnlagt for over 900 år siden. Et viktig grunnlag for byen var 
den gode beliggenheten med direkte tilgang til havet, men også 
den grønne sletten/engen mellom fjellene. Plasseringen har vært 
optimal for en by tett knyttet til fiske og havet, men også etterhvert 
et naturlig knutepunkt for handel med utlandet og kysten. 

Etterhvert vokste byen og stadig nye områder av det vi kjenner 
som dagens Bergen ble innlemmet. Den siste og største 
kommunesammenslåingen kom i 1972 da Bergen ble slått 
sammen med Arna, Fana, Laksevåg og Åsane.

Utover i middelalderen kom de første utfyllingene ved Vågen. 
Større utfyllinger har blitt gjort fra andre halvdel av 1800-tallet og 
helt frem til idag. Dette har særlig blitt gjennomført mellom de to 
Lundgårdsvannene som tidligere var forbundet, og på Dokken og 
andre havneanlegg. Dokkeskjærskaien ble tatt i bruk i 1939, og 
området har blitt gradvis fylt ut frem til idag.

Det er endel kulturminner som er verdt å ta vare på og 
videreutvikle i området idag, særlig er endel av den nye 
havnehistorien med bygg som Havnelageret interessante og verdt 
å ta vare på.

Når Bergen skal utvikle ”Havbyen” mener vi det er viktig å se på 
historien. Etter vårt syn har Bergen hele tiden vært en havby, slik 
at det er viktig å bygge videre på eksisterende kvaliteter når en 
ny bydel skal utvikles. For eksempel bør dette bety at når sjølinjen 
igjen åpnes opp, så skal det åpnes for liv og røre i bydelen.

Maleri av Halden 1800. Innledning
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Kart fra 1884.
Halden stasjon (Fredrikshald stasjon) åpnede 1879. Området vest fra stasjonen brukes idag til industri og lasteareal. 
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Halden og området idag

N
orgeSverige

Halden er en historisk grenseby som ligger idyllisk innerst i 
Iddefjorden ved elva Tista sitt utløp. Halden er med sine 31.000 
innbyggere en mellomstor norsk by med lang industrihistorie og 
med en rik og viktig forsvarshistorie. 

Halden har brosteinsbelagte gater, koselig handlegate og 
butikker, elvepromanade, historisk bygningsmiljø. Bykjernen ligger 
på begge sider av Tista, som deler byen i nordside og sørside. De 
to delene av byen er forbundet med tre broer. På sørsiden ligger 
den opprinnelige byen, Empiriebyen, med tildels gammel og godt 
bevart bebyggelse bestående av lav og tett trehusbebyggelse, 
og Toldboden. På denne siden ligger også havna, jernbane- og 
busstasjon, tilkomstveier til Fredriksten festning og byens torg. På 
nordsiden ligger byens storsenter, Tista sentret, aktivitets tilbud 
som kino og bibliotek, og villastrøk. Storgata , som er byens 
hovedgate, går gjennom begge bydeler og knytter disse sammen. 

Halden sentrum er realtivt kompakt, mens  boligfeltene ligger stort
sett samlet innenfor en ring rundt Halden bysentrum. De 
største boligfeltene er fordelt over områder nord for sentrum. 
Boligområdene i sør er relativt små. 

Halden kommune har en lav befolkningsvekst. Prognosen viser 
at veksten i all hovedsak kommer innenfor Halden by og dagens 
tettstedsområde. Områdene lengst sør i kommunen ligger an til en 
nedgang i befolkning.

Planområdet omfatter Halden jernbanestasjon, tidligere 
sporområder vest for stasjonen, og to tilliggende bykvartaler. 
Området ligger helt sentralt i Halden, noen minutters gange fra 
byen torg og handlegate, og med tilgang til fjorden og utsikt til 
Brattøya. 

Bykvartalene inneholder noe bolig, handel/tjenester og annen 
næring. Ellers preges det av tomme arealer som til dels er asfaltert 
og brukes til parkering. Jernbanegata som går gjennom området 
har en stor andel tungtrafikk som går gjennom byen og området, 
ut til Sauøya. 

Området er tilnærmet flatt, og nesten uten innslag av grønt.

Området har vært preget av jernbanevirksomhet. Virksomheten er 
i dag mer konsentert mot nord, og det er frigjort areal, som gjør 
at en stor del av den gamle stasjonsanlegget nå kan utvikles til en 
del av byen og sentrum. 

Målet med parallelloppdraget er å utarbeide et grunnlag for 
strategiske valg knyttet til utvikling av tomtene, samt for evt. videre 
planarbeid. Mulighetsstudien skal vise hvordan stasjonsområdet 
kan bli en del av Halden sentrum og bidra til å styrke Halden som 
en attraktiv og levende by. 

500 m
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Halden møter vannet

Program for oppgaven

Bygninger

+Svømmehall på knutepunktet. Størrelse på hallen er tenkt være 
50 m basseng estimert til 3600 m2 .

+Øvingslokaler og konserthus til Den Norske Blåseensemble, og 
tilstøtende/relaterte kulturfunksjoner. 
 
+Kontorareal

+Bolig: Leiligheter som er tilrettelagt for et bredt spekter av 
Halden sin befolkning (studenter, ungbarnefamilier, senior). 

+Hotell: Dimensjonering i henhold til anslått etterspørsel i 
markedet.

+Studentboliger
 

Landskap

+ Park/uteareal, blant annet videreføring av promenaden/
marina og stasjonstorg. Ny Jernbanegata kan eksempelvis anses 
som en allmenning og ikke en ren gate. En allmenning hvor 
overvann løses, som lager en frodig shared space for både de 
som bor og jobber lokalt,- men også som gang- og sykkelakse 
med forbindelse mot vannet. Avgrensning og innarbeidelse av 
«byparken » i det omfang som synes hensiktsmessig. 

+Bakkeplan: Det skal jobbes med hvordan 1.etasje forholder seg 
til gateplan. Skillet mellom private, halvprivate og offentlige soner 
skal vurderes. 

Infrastruktur

+Kollektivknutepunktet skal være universelt utformet, være 
funksjonelt og ha brukeren i fokus. 

+Planløsning skal ta utgangspunkt i fremkommelighet og sikkerhet 
for fotgjengere.

+Bussholdeplass (5 oppstillingsplasser), kiss & ride, 
korttidsparkering (69 plasser i dag), innfartsparkering (139 
+ 3 HC plasser i dag), buss for tog, taxi og sykkelparkering. 
Tilrettelegging for sykkelhotell, delingssykler, bilpool, mm skal 
vurderes.  

+Utbygging av kollektivknutepunktet må være økonomisk 
gjennomførbar både med hensyn til valg av løsninger og 
etappevis utbygging. 

+Det må kunne tilrettelegges for «Buss for tog» tilbud ved brudd i 
togtilbudet. 

+Dagens antall parkeringsplasser (207) for togpendlere til og fra 
Halden stasjon opprettholdes med maks avstand på 350 meter 
fra stasjonen (gangavstand) 


Mulighetstudien skal være fleksible nok til å inkorporere de 
undernevnte føringene. Det er viktig å teste ut hva de ulike områdene 
er egnet til ut fra forhold som form på tomten, sammenheng med 
omgivelsene, støy, solforhold, osv. Teamene har stått fri til å vurdere 
hvor gjennomførbart/hensiktsmessig hver av formålene er i sine 
forslag.

Asplan Viak har i sitt forslag til utvikling av stasjonsområdet i meget 
stor grad forholdt oss til ønsket programering av området. I tillegg 
har hatt et særlig fokus på at utvikling av stasjonsområdet skal ha 
fokus på at dettte skal være en inviterende bydel som legger til rette 
for lek, aktiviteter og er inkluderende.  Etter midtveismøtet fikk vi i 
oppgave å fokusere ekstra på hva  utviklingsområdet kan bidra til å 
tiltrekke studenter fra HiØ, sentrumsskolen, videregående skole ved 
å tilrettelegge for interessante/relevante aktiviteter og bærekraftig 
mobilitet.

 

Program
 for oppgaven   

Program
 for oppgaven
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Halden møter vannet

En helhetlig bærekraftsstrategi

Mulighetsstudien skal brukes som grunnlag for strategiske valg for 
utvikling av stasjonsområdet, samt som grunnlag for evt. videre 
planarbeid.

Stasjonsområdet har alle mulighet for lykkes i å transformere 
stasjonsområdet til spennende og attraktiv bydel i Halden. Den 
har et stort potensial på grunn av den umiddelbare nærheten til 
jernbanestasjonen og sentrum. I dag er det få bygg og andre 
strukturer på tomten som må fjernes for å starte utviklingen. Dette 
industriområdet har ikke vært tilgjengelig for byen og de som bor i 
byen. Det er en unik mulighet til å skape et spennende bidrag som 
kan være med å løfte Halden sentrum. 

Utfordringene på området er hovedsakelig knyttet til 
utbyggingskostnader på grunn av dårlig byggegrunn, fare 
for flom ved høy vannstand. Eksisterende havnevirksomhet på 
Sauøya og Mølen skaper en del tungtrafikk i Jernbanegata - 
~70 lastebilbevegelser per dag. Planområdet er utsatt for støy 
primært fra passerende passasjer- og godstog, og «punktstøy» fra 
tilgrensende havneanlegg

Hva ønsker innbyggerne?
Som en del av midtveisseminaret ble en gruppe interessenter 
bedt om å svare på spørsmål om hva de ønsker å vise frem av 
Halden, hva som beskriver en Haldenser, og hvordan Halden og 
stasjonsområdet skal utvikle seg i fremtiden. Det kom inn bare 8 
svar, men vi velger presentere deres svar. 

Nesten alle trakk frem at Festningen er noe de er stolt over og et 
symbol for Halden. Det kom også frem at haldenserne er stolte av 
byen sin. 

I fremtiden ønsker de at skal Halden skal være en inkluderende 
by. En by som spiller hverandre gode og inkluderer sine 
innbyggere til et stort fellesskap – løfter frem hverandre. I tillegg 
skal den være en kulturby og en by som viser frem sin historie. 

På spørsmål om hva stasjonsområdet skal inneholde for å 
realisere visjonene for Halden, var svarene; flere boliger, 
attraksjoner for ulike aldersgrupper, arbeidsplasser, et knutepunkt 
for mennesker, en arena for kunnskapsutvikling og formidling, 
grøntområder og møteplasser. 

En tredelt tilnæring. 
Vi har ønsket å etablere en bred og nyansert tilnærming til hva 
skal til å utvikle en vellykket ny bydel i Halden. 
Dette har vi gjort ved å bruke en tredelt tilnærming for å skape et 
nytt urbant sted med fokus på brukerne og bruken av området. 
Disse tre begrepene er lagt til grunn for valg av strategier, 
metodisk tilnærming, og valg av utviklingsgrep. Byliv, Bysystem og 
Byform representerer en helthetlig tenkning i byutvikling. HELHETSTENKNING

MILJØMESSIG
BÆREKRAFT

ØKONOMISK
BÆREKRAFT

SOSIAL
BÆREKRAFT

BYLIV, BYSYSTEM OG BYFORM

U
tfordringer og potensial



Halden møter vannet

Byliv Bysystem Byform

En tredelt tilnærming

Byliv er lyden av byens summing. Bylivet er summen av alle 
møtene mellom mennesker, aktiviteter, opplevelser, og bruken av 
byen. Et rikt og godt byliv et mål. Byliv beskriver hva som skal til 
å tiltrekke seg en viss tetthet av mennesker innenfor et område. 
Hvordan kan stasjonsområdet bidra til byens strukturer, form og 
aktiviteter. 

Bysystem beskriver de strukturende delene av byen, som veier og 
gater, forbindelser, koblingspunkter m.m. Bysystemet kobler byen 
sammen, samtidig som det legger føringer for utviklingen. 

Byform er en arkitektonisk samlebetegnelse for å karakterisere 
bystrukturs og bystrukturelementers fysiske form (f. eks. gatestruktur 
og -utforming, bebyggelsesmønster, bygingstypologier, 
bygningsvolumer/arealbrukstetthet, stilarter m.v.).

U
tfordringer og potensial
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BYLIV 

Boligmarkedet - Hvordan skal området konkurrere med eneboligene utenfor sentrum? Høgskolen ligger utenfor sentrum och strasjonsområdet bør skape attraksjoner som knytter 
studentene tettere til byen.

Dagens byliv er spredt ut over byen idag og delt mellom nord og sør. Tista kjøpsenter konkurrerer ut 
mye av butikkene i det historiske sentrumet.

Et så flott torg burde ikke brukes til parkering, men til mennsker. Torget bør fortsette være Haldens 
”hjerte” også etter utbyggingen av stasjonsområdet.

U
tfordringer og potensial
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BYSYSTEM 

Dagens bygulv ligger tett på vannflaten og trenger ny flomsikring som er mer estetisk og bedre 
universellt utformet.

Idag er det for få gangforbindelser over Tista mellom nord og sør. Broen øver til Sauøya genererer mye trafikk gjonom området men kan samtidig være en viktig 
forbindelse å opprettholde i forhold til fremtidlig utvikling på Sauøya.

Området grenser til sporområdet som utgør en stor barrære. Samtidig er stasjonen ”porten” til 
Halden.

U
tfordringer og potensial

U
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BYFORM 

Byplangrepet bør tilpasses etter Haldens eksisterende bebyggelse, formspråk og høyder. Men 
samtidig må området ha en forsvarlig tetthet for å bygges ut. 

Mest mulig utsikt til Fredrikstens festing bør viderføres ved utbygging av området.

Områdets direkte nærhet til vannet bør førsterkes. 

Stasjonshuset er utrolig flott, en viktig historiebærere og har masse potensiale til å gi identitet til 
området. Stasjonshuset bør  få en mer publik funksjon og inviterende byrom runt.

U
tfordringer og potensial

U
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Halden møter vannet

Vi ønsker at stasjonsområdet skal være en bydel der det er plass 
til gode bomiljøer, næring, i tillegg til aktivitet, sosialisering, kultur 
og rekreasjon. 

Det skal være en inviterende bydel som legger til rette for lek, 
aktiviteter og er inkluderende. 

Innbyggere i Halden skal delta aktivt i utformingen av den nye 
sentrumsbydelen. Kommunen skal være en sentral brobygger 
som sikrer at alle har mulighet til å delta. Behovkartlegginger skal 
gjenomføres og prosessen skal være åpen og forutsigbar. 

Halden skal være et forbilde for bærekraft gjennom utvikling av 
stasjonsområdet. 

Stasjonsområdet berike de økologiske systemene og 
naturmangfold i byen. 

Det skal være et mål at stasjonsområdet kan tilby boliger til 
alle. Det skal ved igangsetning av prosjekter ha fokus på ulike 
boligformer og boformer. 

VISJON  FOR UTVIKLING AV STASJONSOMRÅDET. 

Stasjonsområdet skal være et godt sted å bo, med nabolag 
som er godt sammenknyttet. 

Stasjonsområdet vil gi økt tilgang til bynære sjøområder, hvor 
det skal være rause offentlige arealer som er tilgjengelig for 
alle. 

Stasjonsområdet skal ha fokus på miljøvennlig transport. Det 
legges stor vekt på opplevelser og rekreasjon for gående og 
syklende. 

Stasjonsområdet skal videreføre og bygge videre på Haldens 
kvartalstruktur, og bruke fasader og elementer som historisk sett 
har vært viktige i byen og gir identitet. 

Visjon



Situasjonsplan 1:2000

Halden møter vannet

Visjon
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Halden møter vannet

Strategier

Tolv overordnede strategier peker ut de viktigste grepene som  
vi mener bør settes igang i området. Strategiene er fleksible og 
kan tilpasses etterhvert som stasjonsområdet utvikles. Strategiene 
bygger opp under vår visjon for utvikling av Stasjonsområdet. 

2. Invitere til opplevelser for hele 
byens innbyggere 

1.Skape en ny integrert bydel som 
styrker dagens sentrum

4. Skape nabolagsfølelse og koble 
nabolag sammen

3. Videreføre eksisterende kvaliteter

7. Legge til rette for et godt 
mobilitetsknutepunkt

11. Skape en rik byøkologi

8. Utvikle Halden sentrum til et 
møtested for ungdommer og 

studenter ved HiØ

10. Sikre området for flom 12. Skape et område som er attraktivt 
for turister.

9. Forsterke kontakten til sjøen for nye 
deler av sentrum

6. Videreføre og skape nye 
forbindelser for gående og syklister

5. Legge til rette for fremtidens 
næringsliv

 Strategier     
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1. Skape en ny integrert bydel som 
styrker dagens sentrum

Den nye bydelen på stasjonsområdet ligger tett på dagens 
sentrum, og skal bidra til å forsterke dette som et målpunkt for 
hele byens befolkning. Bydelen skal ha boliger, arbeidsplasser 
og aktiviteter som vil bidra til flere mennesker i sentrum. Dette vil 
komme dagens semtrumstilbud til gode og skape økt byliv. 

Den nye bydelen vil også bli et målpunkt i seg selv med 
svømmehall, konserthus, studenthus og hotell, og den nye 
stasjonsparken og kanalen. Denne nye ”aktivitetsbydelen” vil 
sammen med gågaten, torget og Tistasentret, kunne tilby en 
variert sentrumsopplevelse  både inne- og utendørs. 

Bedre gang.- og sykkelforbindelser mellom sentrum og 
stasjonsområdet, og over Tista, gjør at sentrum og de ulike delene 
av byen knyttes bedre sammen. 

Det foreslås en ny gang- og sykkelbro over elva som gjør 

Erling/Kurt Ny bro over  Tista i år 2000.
Viktig og attraktiv forbindelse mellom syd og nordsiden av sentrum.

at handelstyngdepunktet Tistasenteret vil ha en meget kort 
forbindelse til stasjonen, svømmehallen, konserthuset og nytt 
hotell. 

En styrking av sentrum med boliger og handels- og servicetilbud 
vil også bidra til kortere reiseavstander for flere og dermed 
redusert transportbehov. 

Dagens situasjon Fremtidig situasjon

 Strategier     
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2. Invitere til opplevelser for hele byens 
innbyggere

Godsbanen Århus:
Midlertidig bruk av arealer mens området utvikles.

Haldens nye bydel skal være åpen og inkluderende, og ha et 
tilbud til alle byens innbyggere. Det inviteres til aktivitet, rekreasjon 
og opplevelser. 

For å øke attraktiviteten til området har vi dratt sjøen og vannet, 
som har en så viktig betydning for Haldens opprinnelse, inn til 
stasjonstorget. Halden er en havneby, hvor næringsgrunnlaget 
er sterkt knyttet til Iddefjorden og Tista. Vi ønsker å bruke vannets 
kvaliteter til å skape en ekstra verdi til området.

Kanalen er ca 200 meter lang. Den vil ha og trapper på sørsiden 
hvor det er fint å sitte på en fin dag og nyte fine sommerkvelden, 
og gangbro på nordsiden.  Kanalen kan brukes til aktiviteter som 
bading, kajakk og SUP.

Det nye bybadet i Halden vil være et flott nytt tilbud til hele 
Halden og omegn. det har stort potensial som destinasjon, og 
kan bidra positivt til sentrumsutviklingen, dersom det plasseres 
riktig. Sentral beliggenhet vil gi bedre besøk og dermed økonomi 
i anlegget. En plassering nær kollektivknutepunktet, sentralt i 
Halden by, gjør nettopp dette. Med utsikt fra badet til festningen 
skapes det en unik identitet for nye Haldenbadet.

Konserthuset er et bygg primært for det Norske Blåsensemlet. 
Bygget er programmert etter blåsensemlets behov og ønsker, 
og vil være en viktig kulturinstitusjon. Når ensemblet flytter ut fra 
Brygga kultursal, frigir dette rom til andre kulturaktiviteter der. 

Vi ønsker å forsterke og vise frem at Halden er en studentby. Den 
gamle stasjonsbyggingen foreslås omgjort til studenthus og vi 
ønsker at studentene skal på stasjonsområdet. Dette gir liv til byen 
og stasjonsområdet, ikke minst en ny gruppe beboere som ikke 
har vært tydelig i bybildet. Studenthus, nye studenboliger, boliger 
vil gi området et stabilit og en aktiv tilstedeværelse som vil fylle 
området med aktiviteter og hverdagsliv. 

Dagens situasjon Fremtidig situasjon
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Halden møter vannet

3. Videreføre eksisterende kvaliteter

Festingsgata er en flott gate i  Halden som kobler sammen sentrum og 
Fredrikssten festing. Det nye området bør videreføre forbindelsen og 
noen av kvalitetene.

Halden er en rolig og idyllisk småby hvor det er godt å bo. 
Byen har brosteinsbelagte gater, hyggelige sentrumgater, 
koselige restauranter, elvepromenade, historisk og velbevart 
trehusbegyggelse, og fjordbykvaliteter. 

I den nye bydelen ønsker vi å videreføre de kvalitetene som 
har vært viktig for Halden historisk sett, bevare den rolige og 
behagelige stemningen i byen, og gi flere tilskudd som kan være 
med å løfte Halden sentrum til et mer attraktivt sted for byens 
befolkning.
 
Den nye bydelen skal ta opp i seg karakteristiske trekk fra 
omkringliggende bydeler og være en del av Halden sentrum. 
Kanalen og koblingen til vannet kan brukes som rekreasjon 
og aktivitet. Trehusbegyggelsen og pakkhusene brukes som 
inspirasjon i arkitekturen til bolig- og næringskvartalene. 

Festningen er et sentralt landskapsbilde som forsterker de 
kvalitetene som legges inn i den nye bydelen, ved at de speiler 
og bygge opp under hverandre som enkeltelementer og samtidig 
virker sammen som en helhet i byen. 

Torget, som er byens hjerte, skal løftes frem som Haldens 
midtpunkt og møtested.  Vi ønsker å re-etablere Toget som 
byens hjerte ved å ta vekk parkeringsplassene (i første omgang 

på den nordlige delen, dermed hele toget), og omgjøre torget 
til den tradisjonelle markedsplasssen, og møtestedet for byens 
befolkning. Den frigjorte plassen vil kunne disponeres til tiltak for 
økt byliv. 

For å få mere liv på Torget mener vi at serveringstedene som 
ligger rundt Torget må åpne opp og bruke deler av torget til 
uteservering. Dette vil gi torget et mere kontinuelig liv og aktivitet. 
Det er også behov for flere offentlige sitteplasser og innslag av 
grønt. I tillegg mener vi det er viktig at kommunen gjør det enkelt 
for de som ønsker å benytte torget å leie dette av kommunen 
gjennom forenkelt og rask søknadsprosess. Torget må oppleves 
et tilgjengelig areal som kan benyttes til ulike arrangementer av 
byens befolkning. 

Vi ønsker også  å åpne opp koblingen mellom festningen og byen 
over toget ved at passajen fra Peder kolbjørngate til Blokkhusgata 
løftes frem. Dette er en viktig strekning for å koble stasjonsområdet 
og festningen bedre sammen. Dette kan gjøres ved at tillate trafikk 
i en periode, eller løfte denne passasjen frem gjennom bruk av 
grøntstruktur, markeringer på bakken, bruk av ulikt dekke som 
markerer veiens betydning og kobling opp til festningen. 
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4. Skape nabolagsfølelse og koble 
nabolag sammen

Eksempl på gode nabolagskvaliteter, Sørhalden.

Boligene i Halden sentrum har en overvekt av en eldre 
befolkningsammensetning. Barnefamilier er primært bosatt i 
områdene utenfor sentrumskjernen. For at nye nabolag ikke skal 
bli for ensrettet er det ønskelig med en bedre variasjon i 
befolkningsammensetningen i sentrum.  

Ved at det er  få barnefamilier i sentrum kan tyde å at boligene og 
de offentige arealene ikke er tilpasset deres behov .

Asplan Viak anbefaler at Halden kommune tilrettelegge for 
boligutvikling i sentrum, med høy kvalitet på nye offentlige 
tilgjengelig områder. 

Forventet befolkningsvekst  tyder på at man i Halden ikke kan 
utvikle flere større områder parallelt. En samtidig utvikling av 
både sentrum og bydelssentrene kan gjøre at ingen av områdene 
oppnår tilstrekkelig tetthet, eller kvalitet. 

Stasjonsområdet kan være med å bidra til en bedre 
boligsammensetning i sentrum gjennom tilrettelegging for 

barnefamilier, studenter og unge voksene, og en mangfoldig 
bykultur som inkluderer alle. 

Hvis det er ønskelig med en tydeligere vektlegging av sosial 
bærekraft og å åpne området for mennesker i ulike livssituasjoner, 
kan man vurdere å sette av soner for utprøving av mer alternative 
botilbud. Det kan for eksempel være arealer for byøkologiske 
prøveprosjekter hvor selvbygging eller ulike former for 
bofelleskap kan være aktuelle konsepter. 

Det kan vurderes ulike utbyggingsmodeller for de ulike 
kvartalene/delområdene. For eksempel kan kanalkvartalet 
fokusere på familieleiligheter og startleiligheter for unge voksene, 
mens i leilighetene nærmest fjorden kan legge opp til en 
kombinasjon med flere eldre. 
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5. Legge til rette for fremtidens næringsliv

Skap verdens fremste tre- og 
gjenbruksbydel

Kongensgate 1 i Oslo. Arbeidsplass med identitet og  
unike kvaliteter.  Tegnet av Asplan  Viak.

Norge står ovenfor et stort kompetanseløft, innen blant 
annet teknologi,  for å sikre større sysselsetting og bedriftene 
den arbeidskraften de vil trenge. En av de største politiske 
utfordringene de neste tiårene, er blant annet å sikre at unge gis 
mulighet til å tilegne seg en kompetanse som gjør de i stand til å 
få og skape morgendagens jobber. Samtidig må det legges mer til 
rette for at folk som er i jobb, kontinuerlig er i læring i bedriftene, 
i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og gjennom et åpent 
trepartssamarbeid. 

Halden har mål om å bli Norges mest innovative kommune. 
Som del av dette målet har Halden kommune flere prosjekter 
med næringsklyngen NCE Smart Energy Markets og et Smart 
City-samarbeid med Smart Innovation Norway. Når Halden 
i tillegg har Høgskolen i Østfold, Institutt for Energiteknikk, en 
rekke IKT-bedrifter og flere industribedrifter med teknologi i 
verdensklasse, hvor Halden har potensial for å bli et attraktivt sted 
for nyetablering av framtidsrettede virksomheter.  

På stasjonsområdet har vi lagt til rette for 15 700 BTA 
næringsarealer. 

Her ønsker vi å legge til rette for at de allerede etablerte 
kompetansearbeidplassene skal få tilgang på sentrale 
kontorarealer som stimulerer til forskning og innovasjon. Ved at 
studenthuset og studentboliger også er plassert i området ønsker 
vi å stimulere til økt samarbeid og utvikling. Et slikt samarbeid vil 
også gjøre Halden til et attraktivt sted for studenter. 

Dagens situasjon Fremtidig situasjon

 Strategier     



Halden møter vannet

6. Videreføre og skape nye forbindelser for 
gående og syklister

Ny hverdag i Bergen sentrum:
elsparkesyklene er i ferd med å endre 

transportvanene i byene våre.

Halden har rolige sentrumsgater med lav årsdøgntrafikk (ÅDT), 
og mye tilgjengelig parkeringsarealer.  Planforslaget har som 
mål å bidra til gode forbindelser for gående og syklende mellom 
stasjonsområdet og sentrum, høgskolen og boligområder. 

Det er få overganger mellom nord- og sørsiden av byen som 
gjør avstanden mellom de ulike bydelene kan bli lang for 
gående og syklende. Ved å øke tilgjengeligheten med en ny 
gang- og sykkelbro over Tista til stasjonsområdet, vil handel- og 
aktivitetstilbudet i Halden bli bedre knyttet sammen og få bedre 
utbytte av hverandre

Bybro over Tistaelva og sykkelprioriteringer i de mest trafikkerte 
gatene vil  bidrar sterkt til å gjøre Halden mer trafikksikkert for 
syklister. Et mere finmasket nett av forbindelser bedrer forholdene 
for fotgjengere og syklister ved å gi kortere avstander mellom 
daglige gjøremål.  I tillegg er det planlagt undergang under 
jernbanesporene og til ramper til plattformene for å få planfrie 
kryssinger av sporene. 

I sentrum er det gater med relativt lite trafikk hvor syklende og 
kjørende kan dele kjørebane. I Olav Vs gate og i Bakbanken på 
nordsiden mener vi imidlertidig det er behov for sykkelfelt. Dette 
er brede gater hvor trafikkarealet kan omfordeles slik at syklistene 
får bedre prioritet. Dette vil ikke gi konsekvenser for trafikken som 
går der i dag. 
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7. Legge til rette for et godt 
mobilitetsknutepunkt

Prinsens gate i Oslo, universellt utformet trikkestopp flott 
integrert i bybilden med godt om sitteplass for ventende 
resenærer. Tegnet av Asplan Viak.

Kollektivkuntepunktet i Halden ligger ved stasjonen med buss, 
taxi og togstasjon. Bilen er det foretrukkete transportmiddelet i 
sentrum. Med et mer kompakt bysentrum med flere attraksjoner og 
aktiviteter vil Halden sentrum ha stort potensial for å øke andelen 
gående og syklende. 

En undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt viser at for 
beboere som flytter til de indre bydelene av byen, er motivene 
oftere knyttet til praktiske forhold i dagliglivet enn ”kafé og 
kultur”. Korte avstander og muligheten for å kunne gå eller 
sykle til forskjellige gjøremål er viktigere enn tilbud av service, 
underholdning og kultur. Transportelementet er med andre ord 
framtredende for denne gruppen av bybeboere.  

Vi mener at stasjonsplassen bør utvikles til et mobilitetsknutepunkt 
for miljøvennlig transport. Mobilitetsknutepunktet ved stasjonen 
ønsker vi skal være en hub for miljømessig transport med 
sykkelparkering, ladestasjoner til el-sykkel og eventuelt el- 
sparkesykler, mulig bysykkelordning. I tillegg til bussholdeplasser, 
Taxi og togstasjon. Vi har vurdert at dagens bussløsning med 
bussoppstillingsplasser i jernbanegata bør opprettholdes. 

Stasjonsplassen vil være den sentrale plassen i planområdet. 

Halden har en topografi som kan være utfordrende for å få 
opp sykkelandelen fra Høyskolen og boligområdene inn til 
Stasjonsområdet. Et bredt mobilitetstilbud som også inkluderer 
ulike el-transportformer kan bidra til mer miljøvennlig transport til 
og fra sentrum. 

For at området rundt mobilitetsknutepunktet skal bli helhetlig 
og fungerende både for urbant byliv og  transport, må 
trafikkavvikling, bystruktur og byform sees i sammenheng.

Bystrukturen skal også legge til rette for framtidige 
mobilitetsløsninger og reisevaner som vi ikke kjenner ennå, 
for eksempel som følge av utvikling innen selvkjørende og 
samhandlende kjøretøy, elektrifisering og deling. Løsningen må 
derfor være fleksibel og robust. 

Parkeringsplassene på bakkeplan flyttes ut av området, til 
nordsiden av stasjonen, og i parkeringskjeller under et av 
kvartalene.  Disse vil være innfartsparkeringsplasser, offentlige 
parkeringsplasser og beboerparkering. 
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8. Utvikle Halden sentrum til et møtested 
for ungdommer og studenter ved HIØ

Utvikle et byliv for studenterne også i sentrum!

Halden er en studentby med ca. 3600 studenter tilknyttet 
Høgskolen i Østfold. Høgskolen ligger på Remmen utenfor 
Halden sentrum. Her er også de fleste studentboligene plassert. 
Høyskolen er kjent for sitt gode studentmiljø, med korte avstander 
mellom skole og bosted. 

For å øke aktiviteten i Halden sentrum mener vi at det er en helt 
sentralt å etablere flere møtesteder for studenter og ungdommer i 
sentrum. 

Vi anbefaler at den gamle stasjonsbygningen omgjøres til 
studenthus når Kirkens Bymisjon flytter inn i Godshuset i byparken.
De finnes flere eksempel på at studenthus som ligger litt unna 
studensted fungerer veldig bra og gir store synergieffekter som 
aktiviteter, sentrumsliv og arrangementer, som for eksempel i 
Tromsø. 

Vi har forslått at det skal bygges studentboliger på 
stasjonsområdet ved siden av konserthuset. Dette vil bidra til 
en stabil tilstedværelse av studenter i sentrum og vi ønsker at 
studentene skal sette sitt preg på byen og området. 

Konserthuset og studenthuset kan spille sammen ved at 
gårdsrommet på studenthuset kan fungere som et atrium for 
konserter og arrangementer. På en slik måte kan også det Norske 
Blåseensemblet henvende seg til studentene og ha en mere 
utadrettet virksomhet. 

Studenters deltagelse og aktivitet i sentrum vil også være 
attraktivt,- spesielt for videregående elever som kan delta og 
være del student-/og ungdomsmiljø gjennom felles bruk av 
studenthuset.  Samtidig som Kirkens bymisjon vil være en viktig 
bidragsyter til å koble disse miljøene sammen, med for eksempel 
”ung på dagtid”. tilbudet. Her kan studentboligene være en fin 
area for både arbeidstrening, nettverksbygging og motivasjon for 
ungdommer. 
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9. Forsterke kontakten til sjøen for nye 
deler av sentrum

Sørenga i Oslo:
Idag er havnefronten i Oslo tilpasset bylivet. 

Her er det kajakkurs i november.

Sjøen og vannet har vært sentral for utviklingen av Halden helt 
siden etablering av byen på 1600- tallet. Iddefjorden og Tista er 
viktig for Haldens identitet. 

Vi ønsker å etablere en aktiv og blågrønn bydel, der det tilbys et 
mangfold av aktiviteter og hvor vannet og naturen er tett på. 
Den nye kanalen med brygger, grøntstruktur, byrom og plasser er 
viktig for å oppnå dette. 

Den nye kanalen skal brukes til å invitere hele byens befolkning
til et blågrønt og attraktivt byrom som er åpent og tilgjengelig, og 
gratis for alle. 

Kanalen gir identitet og nye opplevelser, og binder byen, 
parken og stasjonsplassen til fjorden og mulige fremtidige 
utviklingsområder på Sauøya og Mølbrygga. 

Svømmehallen, som i utgangspunktet er et introvert bygg, 
foreslår vi  å åpne opp ved at bassengområdet trekker seg ut 
langs kanalen. Kanalen kan også brukes som en forlengelse av 
svømmehallen ved at for eksempel kajakkkurs både kan være 
inne og ute i kanalen, og at badegjester kan bruke kanalen til en 
dukkert.

I tillegg til kanalen mener vi at hele området gjennomgående bør 
ha et stort innslag av bynatur. Eksempel på bynatur kan være 
grønne og frodige tak og bakgårder, tær, klatreplanter, regnbedd 
mv. Bynatur kan bidra til å løse vår tids største utfordringer: 
klimagassfangst, klimatilpasning, tap av naturmangfold. Samtidig 
kan naturen bidra til folkehelsen til byens innbyggere både 
psykisk og fysisk gjennom å gi helt andre sanselige opplevelser 
enn hva et bygd miljø kan gi. 
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10. Sikre området for flom

Skap verdens fremste tre- og 
gjenbruksbydel

Pilotprosjekt for klimatilpasset overvannshåndtering 
i Deichmans gate og Wilses gate i Oslo. 

 Tegnet av Asplan Viak

Stasjonsområdet er i dag utsatt for flom, og spesielt stormflo, og 
må heves for å sikres.  Tall fra Asplan Viak viser at hele 77 % av 
området vil være fomutsatt ved en eventuell 200 års flom. 
Slik området er planlagt nå er det hevet til byggekote 2,5 som 
var en del av oppdraget. Overganger mellom eksisterende 
kotehøyder i nærområdet og eventuelle nye kotehøyder inne på 
området skal fremstå som sømløse overganger. 

På grunn av at området er hevet vil kanalens vannspeil ligge 
ca 2 meter under bakkenivå, kan kanalen også fungere som en 
flomsikring ved nedbør og ekstremvær. 

For å tilpasse området til mer ekstrem klima og mere nedbør bør 
takene på nye bygg på stasjonsområdet være grønne. Takene kan 
bidra til å øke det biologiske mangfoldet, vegetasjonen innbyr til 
leveplass for sommerfugler og fugler,og kan ogaå tilrettelegges 
som levested for ”rødlistearter”. Vegetasjonen kjøler bygninger på 
varme dager, og kan isolere på kalde dager. Takene kan redusere 
svevestøv og støy. I tillegg blir bymiljøet grønnere om gir økt trivsel 
for innbyggerne.

Grøntdragene, stasjonsparken og de grønne takene vil absorbere 
og fordrøye overvannet og dermed reduseres intensiteten på 
avrenningen til avløpsnettet. 
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11. Skape en rik byøkologi

Skap verdens fremste tre- og 
gjenbruksbydel

Rik byøkologi på taket på Vega Scene i Oslo. 
Tegnet av Asplan Viak.

Utbyggingen av stasjonsområdet skal bidra til å berike
byens økologi med utgangspunkt i Haldens naturmangfold. 
Robuste flerfunksjonelle blågrønne strukturer skal gjøre 
området motstandsdyktig ovenfor klimaendringer, styrke lokalt 
naturmangfold, bidra til renere luft, vann og jordsmonn. I tillegg 
til godt lokalklima, skape gode samhandlingsarenaer og gi høy 
opplevelsesverdi.

Vi foreslår å skape områder over og under vann som
grunnlag for ny verdifull natur. På land lages det et 
sammenhengende grøntdrag - fra stasjonsparken og langs 
kanalen - som inneholder ulike naturtyper, og som tåler klimaets
påvirkning. Ytterst ved fjorden kan det  skapes mange ulike 
situasjoner med fyllinger, konstruksjoner som grunnlag for liv over 
og under vann.

I parkrommene plantes spiselige vekster. Vekstene blir en del av
nabolagenes fellesskap, og kan være en fin møteplass.  Ved 
å sette opp drivhus i kanalkvartalet kan beboerne i området 
forlenge sesongen.
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12. Skape et område som er attraktivt for 
turister

Kristian Augusts gate 13:
Gjenbrukte dører

Tromsøbadet åpnede i fjor og er et populært besøksmål 
for folk i og utenfor byen. Tegnet av Asplan  Viak.

Halden - Den lille byen med de store opplevelsene!

Halden har mye å tilby tilreisende. Fredriksten festning er den 
viktigste turistattraksjon med 300 000 besøkende hver sommer. I 
tillegg er Rød Herregård og klatreparken «Klatring på grensen»,  
store turistattraksjoner. ”Allsang på grensen” spilles også inn på 
Fredriksten festning hver sommer, som trekker mange turister. 

I sentrumsplan for Halden er noen av målsettingene å styrke 
sentrums attraktivitet og øke omdømmet for bysentrum og byen 
som helhet. Videre ønsker man å styrke bysentrum som møtested, 
som arena for handel, næring, kunnskap, kultur og opplevelser.

Vi mener at en flott svømmehall som er riktig plassert i sentrum 
kan få stor betydning for den videre utviklingen. Sammen med 
etablering av kanalen og konserthuset i umiddelbar nærhet 
innenfor relativ lik tidshorrisont, tror vi dette kan bidra til å øke 

Haldens attraktivitet også for turister.  

Mens dagens attraksjoner i stor grad er rettet mot sommerturister, 
kan det nye området med svømmehall, konserthus og kanal være 
med på å etablere Halden som et helårlig turistmål. For eksempel 
kan kanalen transformeres til skøytebane om vinteren. 
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BYLIV 

Et godt byliv må være sosialt bærekraftig, men hva som er
sosialt bærekraftig kan være vanskelig å definere og måle.
Tre aspekter vi mener er viktig å trekke frem for at Halden
skal bli en sosialt bærekraftig bydel med et godt byliv er:

Stasjonsområdet - attraktiv og aktiv
Sosial bærekraftige byer er robuste nok til at mennesker med ulike 
behov og preferanser skal kunne fungere og trives der hele livet. 
Da må barn, unge, voksne og eldre ha tilgang til sosiale nettverk 
og muligheten til å ha noe meningsfullt å drive med. Det er viktig å 
skape gode rammer og møteplasser med nærmiljøfunksjoner som
naturlig binder folk sammen og som tilrettelegger for deltakelse 
og fellesskap på ulike nivå. Stasjonsplassen er navet  i bylivet 
i den nye bydelen, med godshuset og byparken, Bybadet, 
konserthuset og studentboligene, ikke bare på godværsdager om 
sommeren, men hele året og hele døgnet. 

Arbeidsplasser er en viktig del av den flerfunksjonelle 
byen. Utviklingen av stasjonsområdet skal stimulere til nye, 
fremtidsrettede arbeidsplasser, hvor det skal legges til rette for tett 
samarbeid med høyskolen og studentene. 

En bydel for alle
En god by bør ha rom for forskjellige mennesker i ulike livsfaser 
og med varierende sosioøkonomiske forutsetninger. Det bør 
legges til rette for en klima og miljøvennlig livsstil. Lik tilgang til 
områdets attraksjoner, gode varierte offentlige byrom, god sosial 
infrastruktur er viktige forutsetninger.

Parkene, kanalen, stasjonsplassen og gangstiene i området vil 
være offentlig tilgjengelig, i tillegg er det viktig at byggene som 
huser ulike aktiviteter som Bybadet, konserthuset og studenthuset 
har en åpen første etasje.  Livet inne i byggene  skal være vel 
synlig fra gata og bli en del av bylivet. 

Utvikling av stasjonsområdet med en grunneier, gir en unik 
mulighet for å tilrettelegge for variasjon i boligtyper, nyskapende 
modeller for samarbeid, boliger i ulike prisklasser og alternative 
boformer. Det er viktig å ha god oversikt over det faktiske 
boligbehovet og en bevisst tilnærming til hvem man ønsker at 
stajonsområdet skal tilrettelegge for. 

Mennesket i sentrum av stedsutviklingen
Et sosialt bærekraftig byliv er forankret i menneskers
behov, interesser og ulikheter. I tillegg til nødvendig sosial 
infrastruktur, som skoler og barnehage. 

For å kunne legge til rette for et godt byliv bør man vite hvem man 
planlegger for, hva disse er opptatt av, og hvordan man best 
skaper rammene for deres utfoldelse. Kunnskap, samarbeid og 
inkludering i utvikling- og planprosessen gir bedre forutsetninger 
for å lykkes med å skape gode steder. 

Utvikling av området vil foregå over mange år. Av den grunn 
foreslår vi  en stegvis stedsutviklingsprosess drevet fram gjennom 
midlertidige prosjekter, som inviterer fremtidige brukere 
og beboere på Stasjonområdet til å bidra til å utvikle den 
nye bydelen, skape initiativer selv og gjennom dette skape 
engasjement for byens nye bydel. 

Kommunens rolle blir viktig, både for å gi prosjektet legitimitet 
og drivkraft, men den viktigste rollen kommunen har er å være et 
bindeledd mellom utvikler og byens befolkning. 
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BYSYSTEM 

Stasjonsområdet representerer en mulighet for å redusere 
bilbruken i sentrum og bedre forhold for miljøvennlig transport. 
Gjennom sentrumsnær vekst i stedet for byspredning kan vaner og 
preferanser endres.

Vi ønsker å utvikle stasjonsområdet til et mobilitetsknutepunkt  
for miljømessig transport med sykkelparkering, ladestasjoner til 
el-sykkel og eventuelt el- sparkesykler, mulig bysykkelordning. I 
tillegg til bussholdeplasser, taxi og togstasjon. 

I tillegg til de tradisjonelle transportformene har stadig flere
nye transportmidler kommet på markedet de siste årene under
begrepet mikromobilitet. Transportmidlene det er snakk om kan
være sykler, transportsykler, el-sykler, el-scootere, elskatebords, 
delesykler, og el-sparkesykler. Men Haldens typrografi vil 
mikromobilitet ha et stort potensial for unge og studenter. 

Dobbeltsporet mellom Sarpsborg og Halden er planlagt ferdig 
utbygd i 2034, men ferdigstilling vil kanskje ta lengre tid. Vi 
har dermed lagt til grunn dagens togtrafikk og utvikling som 
kommer de neste 10 årene. Vi mener vi at det er tilstrekkelig å 
oppretteholde dagens bussløsning med bussoppstillingsplasser 
i jernbanegata. Grunnen til dette henger sammen med lav 
befolkningsutvikling og at vi tror at denne løsningen vil 
fungere godt i mange år. Fordelen med denne løsningen er at 
stasjonsplassen frigjøres til gående og syklende, og kan utformes 
som et torg.

Innfartsparkeringsplassene har vi lagt nord for sporområdet 
for å ikke øke trafikken i sentum. Dette arealet er ubrukt i 
dag og parkering er enkelt å etablere uten større inngrep. 
Parkeringsplassen kan omformes til park når behovet for parkering 
reduseres, eventuelt om antall plasser i parkeringskjellere under 
kanalkvartalet oppjusteres.  

Vi har styrket tilgjengeligheten til gående ved å legge en ny 
gangbru over Tistaelva. Gangbruen øker tilgjengeligheten til hele 
sentrum på nord og sørsiden betydelig.

Vi viderefører gatestrukturen i planområdet på bakgrunn av 
at trafikken i området er lav, og en eventuell omlegging av 

Jernbanegaten med en ny bru over til Sauøya vil ha store 
kostnader og løser ikke utfordringene med dagens tungtrafikk. Vi 
anbefaler at tungtrafikken (lasterbiler og buss) i sentrum samles 
og i større grad styres enn i dag. Noen gater som Jernbanegata, 
Fjøsgata og Olav Vs gate vil få litt mere trafikk, slik at andre 
sentrumsgater kan redusere gjennomgangs trafikken.

For at folk skal ville ønske at barn vokser opp i byen,
må det være trygt å bo og bevege seg der. Dette innebærer at
dagens påvirkning fra bil må reduseres. Barn og voksene kan 
beveges seg nesten bilfritt fra stasjonsparken, over stasjonstoget, 
forbi svømmehallen, og inn i kanalkvartalet. For å komme helt ut 
til kysthusene må gaten, Jernbanebryggen, krysses. Nordsiden av 
kanalen blir et flott og skjermet sted å bo og leke for mennesker i 
alle aldere. 
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BYFORM 

Prosjektet er utformet med bakgrunn i at det skal
utvikles helhetlige nabolag som henger godt sammen med
omkringliggende byvev. Sammen skaper de interne
møteplasser, forbindelser og oppholdssoner som gir
grunnlag for et godt bomiljø og byliv.

Kvartalsstrukturen i prosjektet er fleksibel og gjør at
bebyggelsen kan utformes på mange måter. Kvartalene
åpner for ulike strukturer, tetthet, utforming, organisering og 
arkitektur i en trinnvis utvikling. 

Halden har en arkitektonisk og historisk variert bebyggelse. 
Den nye bydelen tar opp i seg karakteristiske elementer fra 
omkringliggende bydeler, samtidig som den representere sin 
tid. Byplangrepet er tilpasset Haldens eksistrende bebyggelse, 
formspråk og høyder, samtidig som det har høy tetthet, også et 
høyhus. 

Høyhuset er tegnet med 12 etasjer, og skal inneholder boliger 
og næring. Høyhuset tilføyer variasjon, tetthet, orientering,  og 
utsiktskvaliteter til den nye bebyggelsen, samtidig som det bør 
vurderes hvor høyt et slikt bygg bør være en i by som Halden. 

Vi har forsøkt å rive minst mulig av de eksisterende byggene 
innenfor planområdet. Fokus har vært på byreperasjon og gi 
byggene ny bruk og liv. Den gamle stasjonsbygingen foreslås 
transformert til et studenthus, som vil gi området identitet, men 
også representere en nytid. I tillegg til at Godshuset og Smia i 
byparken også  bevares og fylles med innhold.

Vi har bygd videre på Halden som havneby med kaier, brygger, 
båtplasser mv. 

Fredriksen festning er et viktig symbol og turistattraksjon i Halden. 
Det har vært viktig for oss å bevare mest mulig av utsikten og 
kontakten mellom festningen og stasjonsområdet. 

Det gamle bytorget, som er byens hjerte, skal løftes frem og 
reetableres som en viktigste møteplassen i sentrum. Torget er det 
strukturende elementet  som byen skal vokse ut fra.  I en re-
etablering av torget som byfunksjon mener vi det er viktig at dette 

er en del av en medvirkningsprosess, hvor de som skal bruke 
torget kan være med å løfte frem visjoner, ideer og forslag til tiltak. 
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Oversiktsplan 1:5000
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Situasjonsplan 1:2000
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Bo rett ved vannet!

Perspektiver
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Nye opplevelser for alle midt i byen!

Perspektiver
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Utsikt fra festningen- DAGENS SITUASJON

Perspektiver

Halden møter vannet



Perspektiver

Halden møter vannet

Utsikt fra festningen- FREMTIDIG SITUASJON
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Halden møter vannet

Etappevis utviklingEtappevis utvikling

Fase 0
Dagens situasjon, rehabilitering av Godshuset og opparbeidelse av byparken. Når Krikens bymisjon flytter ut 
av togstasjonen i 2021, bør planlegging av fremtidig studenthus starte. 

Fase 2 2030-2050
I begynnelsen av denne fasen ferdigstilles de første prosjektene. Boligutbygging og offentlige arealer ved 
sjøen bør prioriteres i denne fasen. Vi anbefaler å starte med realisering av 2A, kanalkvartalet, og dermed 
2B. Dersom det er mulig å starte planlegging av 2A i fase 1, anbefaler vi dette. 

Fase 1 2020-2030
Vi mener det er viktig å starte å planlegge og regulere, de byggene og området som skal inneholde 
attraksjoner og aktivitet som er viktig for etablering av stasjonsområdet som et sted og en bydel. Kanalen, 
svømmehallen, konserthuset og studenthuset, stasjonsplassen, og hotellet. Gang- og sykkelbrua over Tista bør 
prioriteres. 

Fase 3 2050- 
Halden har flere spennende fremtidige utviklingsområder som er kanskje blir utviklet i vår tid. Stasjonsområdet 
er første steget i en utvikling og utvidelse av Halden sentrum. 

2A

2B

Fremtidig utviklingsområde?

Fremtidig utviklingsområde?

Fremtidig utviklingsområde?

Realiseringen av stasjonsområdet bør fokusere på de områdene 
nærmest togstasjonen og dagens sentrum. Stasjonsområdet 
skal bygges ut som en naturlig og forlenget del av sentrum. Den 
aktiviteten som godshuset og stasjonsparken bringer inn i området 
er det viktig å bygge videre på. Svømmehallen er delvis finansiert 
og ønskelig å etablere. Det samme gjelder Konserthuset og 
hotellet .

Kanalen er det viktigste enkeltelementet som bør prioriteres. 
Kanalen løfter kvaliteten på hele området og binder dette sammen 
med fjorden. I tillegg så er den med på å tilgjengeliggjøre 
området for hele byens befolkning ved at dette er et offentlig 
tilgjengelig rom for alle. 

Når aktiviteten og bylivet har kommet til stasjonsområdet vil 
boligene i kanalkvartalet kysthusene være et veldig fint tilskudd 
til byen og området. Vi har anbefalt at kommunen vurderer soner 
for utprøving av mer alternative botilbud. Dette kan være flotte 
prosjekter som kan bidra til at flere lavinntektsfamilier kommer seg 
inn på boligmarkedet. 

Etappevis utvikling  
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Arealutnyttelse

Kysthusen
6800 Bolig
200   Næring

Kanalkvartalet
9600 Bolig
500  Næring

Badet
4000 Næring 

Konserthus
2700 Næring

Studentboliger
4600 Bolig

Hotell
5100  Næring

Område med næring
3200  Næring

Infill-boliger
6000 Bolig

Totalt
27 000 Bolig
15 700 Næring
42 700  Sum 

* Alt som ikke er bolig er lagt inn i ”Næring”. 
* Arealene er kvm BTA.

Kysthusen

Kanalkvartalet

Badet

Studentboliger

Konserthus

Hotellet

Infill-boligerNæringsklustrer
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Høyder

4,5 etg.
4,5 etg.

3,5 etg.
2 etg.

1 etg.

5-6 etg.

5 etg. 4 etg.

2,5 etg.

3,5 etg.

3,5 etg.

3,5 etg.

3,5 etg.

4 etg.

2 (4) etg.

1 (3) etg.

kote +24

8 etg.

4,5 etg.

kote +44,5
12 etg.

Stasjonsområdet viderefører Halden arkitektoniske utrykk med 
kvartalsstruktur, sadeltak og høyder. De fleste byggene er mellom 
3,5 og 5 etasjer. Hotellet og det høye huset i Kanalkvartalet er på 
resepektive 8 og 12 etasjer.

De høye byggene tilføyer området en variasjon, forsvarlig tetthet, 
orientering og utsiktskvaliteter til den nye bebyggelsen.kote +48,5
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