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KAPITTEL 1: VITALE HALDEN Ambisjon, premisser og analyse.

STASJONSOMRÅDET GIR LIV
TIL HELE HALDEN!

Vårt forslag kobler seg på Halden sentrum 
i et romforløp der vi er bevisste på 
byrommenes rolle og plassering. Torget vil 
sammen med Byparken og Sjøbadet utgjøre 
de tre viktigste byrommene i Halden syd, 
med hver sin karakter og kvalitet. For å 
binde disse områdene sammen foreslår vi en 
diagonal som forbinder Jernbanetorget og 
Sjøbadet visuelt og fysisk. Diagonalen blir en 
offentlig gågate med aktive fasader hvor det 
oppstår mindre romdannelser i møtene med 
tverrforbindelser. Sjøbadet blir et byrom der 
Halden møter fjorden med aktive fasader, 
torg og en nedtrapping til vannet med sjøbad 
og sauna.



Grunnelementer for vår strategi: 
Stasjonsområdet ligger flott og attraktivt til 
tett på kjernen av Halden sentrum. Denne 
mulighetsstudien viser en strategi og et 
arkitektonisk grep som har som formål å skape 
et solid og fleksibelt grunnlag for en videre 
utvikling av området. Et grep som tåler forskjellige 
fremtidsscenarioer og premissendringer uten å 
miste sine urbane kvaliteter.    
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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 gjør 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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VITALE HALDEN
En utviklingsstrategi for 
Halden Stasjonsområde:

KAPITTEL 1: VITALE HALDEN Ambisjon, premisser og analyse.KAPITTEL 1: VITALE HALDEN Ambisjon, premisser og analyse.



Overordnede premisser for vår visjon:
Strategien og konseptet viser også et ønske 
om at utviklingen av Stasjonsområdet skal gi liv, 
samhandling og kvaliteter til sine omgivelser. For 
sitt lokale nabolag, i resten av Halden Sentrum 
og forhåpentligvis hele regionen.  

Disse tre forutsetningene har vi lagt til grunn for 
dette ønsket:

1)  Det planlegges for folk i gatene fremfor  
 biler.

2) Viktige samfunnsfunksjoner bør legges i  
 sentrum, ikke utenfor, for å bidra til et vitalt  
 Halden.

3) Stasjonsområdet bør kunne bygge videre  
 på og løfte de lokale kvalitene som er i  
 Halden dag. 

Fra å planlegge byen for bil til å planlegge byen for folk!

Fra spredte funksjoner til et kompakt og levende sentrum!

Bygge videre på arkitektur og bykvaliteter som allerede er i 
Halden, samtidig som man utfordrer og retter blikket fremover.

SYKLING

TIDLIGERE PLANLEGGINGSHIERARKI I SENTRUM PLANLEGGINGSHIERARKI FRA IDAG!
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SYKLING
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Townhouse
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Biblioteket
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i Sørbyen

Allmennhuset
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Kongegården

VITALE HALDEN
En utviklingsstrategi for 
Halden Stasjonsområde:
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VITALE HALDEN:
Haldens kvaliteter
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REGIONAL IDENTITET
Halden-regionen har et rikt tilbud av spennende 
aktiviteter og destinasjoner, men de er kanskje 
vanskeligere å markedsføre enn for eksempel dramatisk 
Vestlandsnatur. 

Kvalitetene er likevel sterke, og regionen har et sterkt 
kort i å ha kort reiseavstand fra storbyer som Oslo og 
Gøteborg. Vi tror at en videre utvikling av et attraktivt 
Halden Sentrum kan løfte frem alle de regionale 
kvalitene. Samtidig som de regionale kvalitetene kan 
bidra til å løfte Halden Sentrum, med unike nærtilbud, 
særegne produkter og virkemidler til å bygge en helt 
egen urban Halden-atmosfære.
 

Gamlebyen i Fredrikstad / Fredrikstad 
festning

Høyskolen i Østfold, avdeling 
Fredrikstad

Badeplasser og kystliv langs Østfoldkysten

HVALER, skjærgården MØRVIKA fort, tysk kystbatteri

Sponvika, inngangen til fjorden

INSPIRA Science centre, Sarpsborg

Norges nasjonalanlegg for motorsport på Rudskogen

Friluftsliv i Aremark

Brekke sluser, Europas høyeste 
sluseanlegg 

Synergier & identitet - 
Kartlegge og involvere aktører, 
ressurser og potensialer regionalt

Strategier

KAPITTEL 1: VITALE HALDEN Ambisjon, premisser og analyse.



VITALE HALDEN:
Haldens kvaliteter
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LOKAL FORANKRING
Halden har usedvanlig mange og sterke kultur-, idrett- 
og arbeidsmiljøer til en norsk mellomstor by å være. 
Vi mener man må gjøre en stor innsats for at disse 
miljøene skal være tilstede i sentrum og man må skape 
arenaer hvor de kan samhandle, samvirke og spille 
hverandre gode.

Et attraktivt sentrum - 
Kartlegge og involvere aktører, 
ressurser og potensialer lokalt

Strategier

Saugsbrugs

Institutt for energiteknikk, Reimen kunnskapspark, 
Høyskolen i Østfold

Fresenius-Kabi

Stasjonen

HISTORIE

INNOVASJON OG KUNNSKAP

STORE AKTØRER

Festningen

Arrangement på Torget

Det norske blåseensemblet

KULTURLIV

SUBKULTURER

HENDELSER

Tradisjon Alternativ kultur og rock

Bilkultur

Idrettskultur

Nexans

KAPITTEL 1: VITALE HALDEN Ambisjon, premisser og analyse.



Fredriksten

Rockehuset

BYUTVIKLING

BYUTVIKLING

FREDRIKSTEN

--

Busterudparken

Rødsfjellet

Indre havn

BYPARKEN

SJØBADET

elvepromenaden

elvepromenaden

TORGET

Storgata

TISTA

skatepark

boliger

Rød herregård

AKTIVITETSPARK

bibliotek

KULTURKVARTALET

NYE KULTURKVARTALET

Fredrikshald Teater

Halden Kulturskole
Kino

Athletic Sound
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Vi ønsker at byutviklingsstrategien for Stasjonsområdet, 
skal være en inspirator og generator for en større 
fremtidsvisjon for Halden, hvor fremtidige prosjekter 
samvirker med alle kvalitetene Halden har. Slik at de 
kan bidra til å binde byen tettere sammen og skape 
en vitalitet for hele byen! Derfor har vi også foreslått 
nye forbindelser på tvers over Tista og plassert de 
viktige samfunnsfunksjonene som svømmehall og 
kultur i randsonen av vårt konsept slik at de bidrar 
til folkeliv for Stasjonsområdet. Samtidig som de kan 
koble seg på og samspille med funksjoner i som deres 
tilgrensende nabolag allerede, slik som Kulturhuset 
ved byparken. Eller den kan skue utover og gir en 
lenke som evt. ny utvikling kan knytte seg på. Slik 
som Svømmehallen kan gjøre med sin plassering mot 
fjorden, Sauvøya og Mølen.  

VITALE HALDEN:
Visjonskart for Halden:

KAPITTEL 1: VITALE HALDEN Ambisjon, premisser og analyse.



For å nå visjonen om Vitale Halden vil vi presentere en
VERKTØYKASSE

for strategisk utvikling av byliv i Stasjonsområdet: 

Den bygger på de syv bylivsfaktorene.

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORMBYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM
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OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORMBYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM
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KAPITTEL 2:
Strategi: 
Bylivsfaktorene

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE
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BYØKONOMI

Byøkonomi handler om markedskreftenes rolle som 
drivkraft i bylivsutviklingen. På et overordnet nivå 
dreier det seg om tilbud og etterspørsel: hvor ulike 
typer næringsaktører velger å lokalisere seg, og hvor 
kunder er interessert i å reise for å få dekket sine 
behov.

Tista Senter, Høvleriet  Handelsområde, Svinesundpar-
ken, Svinesund 

KULTUR OG IDRETT

Kultur handler først og fremst om summen av menneskel-
ig utfoldelse og aktivitet. Kultur er også holdninger, 
normer og verdier. Dermed er kultur også den praksis 
som knytter oss sammen og gir fellesskapsfølelse.

Halden Bibliotek
Athletic Sound
Kulturkvartalet
Det norske blåseensemblet

ARKITEKTUR OG BOFORMER

Arkitektur er bygget kultur. Arkitektur huser 
funksjoner og er materialiserte verdier og 
fysiske strukturer. Arkitektur er en tilretteleg-
ger for bylivet.

Empirestilen
Trebyen Halden
Fredriksten Festning

INNOVASJON

Innovasjon er først og fremst det nye, 
eller det kjente tenkt nytt og anvendt på 
nye måter. Innovasjon gir framtidsrettet 
utvikling.

Smart City Halden
Høyskolen i Østfold
Blender Collective Coworking

NATUR

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

Elvepromenaden, Tista, Fjorden, Fredriksten, Rød-
sparken

MOBILITET
Mobilitet dreier seg om bevegelse - om å forflytte seg fra 
ett sted til et annet, om reisen, om transportmiddel, effektivi-
tet og opplevelse.  

Stikkord: byopplevelser, sykkel og gange, vandring, fart, 
effektivitet, møteplasser, kollektivt, flyt, målpunkter, se og bli 
sett

FOLK
Folk er selve kjernen i byen og vår forståelse av den. Folk er i 
grunnleggende forstand unike, selv om mange deler  prefera-
nser, verdier, drømmer, interesser, smak og så videre.

Stikkord:
barn, unge, gamle, turister og kjentfolk, sentrum, periferi, 
demografi, sosiale strukturer, identitet, fellesskap, interaksjon, 
friksjon, det uforutsette

Bylivsfaktorene:

HVILKE KVALITER SKAPES PÅ 
STASJONSOMRÅDET?:
Vi viser frem vår visjon gjennom de syv bylivsfaktorene 
som er viktige tematikker for å skape gode og levende 
bysentrum.

For hver bylivsfaktor vil vi påpeke hvor disse kvalitetene  
ligger i prosjektet. Samtidig vil vi minne om at faktorene 
overlapper og spiller på hverandre for å sammen 
skape en god kvalitet. Derfor vil de alle være tilstede i 
alle elementer av prosjektet i større eller mindre grad.

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE
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FOLK

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Folk



BYLIVSFAKTOR:
FOLK

Hva kjennetegner en Haldenser ved fem ord? 

12Vitale Halden!+

Folk er selve kjernen i byen og vår forståelse 
av den. Folk er i grunnleggende forstand 
unike, selv om mange deler preferanser, 
verdier, drømmer, interesser, smak og mer.

Byen skal gi folk plass til å være seg selv og derfor 
tilby steder for opplevelser, aktiviteter, samhandling, 
samvær, ensomhet, ro og observasjon.

Dette handler mye om raushet, også overfor den 
fremmede, og om å ha forståelsen for at ikke alle 
deler samme ønsker, har samme privilegier og 
muligheter. Byens uterom skal gi rom for aksept, 
toleranse og gjensidig forståelse for hverandre. Folks 
aktiviteter gjør byrommene nærmest magiske, plasser 
blir til scener der liv utspiller seg i offentligheten. Noen 
ganger er det den enkelte som viser seg fram, andre 
ganger grupper. Noen ganger planlagt, andre ganger 
impulsivt.

Potensialet i og for bylivet er å styrke byens rom for 
nærhet og for flere mennesker. 

Strategi for Stasjonsområdet: 
I vårt forslag har lagt vekt på tre områdeprofiler 
som sammen med en variert bygningsmasse og 
et rikt bygulv skaper et mangfold av steder og 
identiteter. Identiter som Haldensere kan kjenne seg 
igjen i og gjøre til sine egne.

HALDEN-STIKKORD: 
Studenter, eldre, barnefamilier, sentrumsliv, 
omland, identitet, turister, kjentfolk, innovasjon, 
sosiale strukturer, norsker og svensker, fellesskap, 
interaksjon, friksjon 

Haldenserkvaliteter å ta vare på og støtte opp om. Fra brukerundersøkelsen for 
dette oppdraget.

Diagonalgata (og tilhørende plassrom) 
følger den oransje profilen, og er en bygate, 
en handelsgate, med en tydelig offentlighet. 
Gata er bilfri, med unntak av varelevering.

Sporgata (og tilhørende plassrom) følger den 
blå profilen, og er en gate som forbinder de to 
overgangene over Tista, og en rekreativ rute fra 
vannrommet i Halden. Dersom tungtrafikken senere 
legges om kan gaten bli bilfri.

Vi foreslår at man grovt sett ser på Jernbaneområdet 
som en miks av tre områder med tre forskjellige 
profiler:

- Den blå profilen er en offentlig destinasjon - turvei, 
plassrom og program skal være attraktive og aktuelle 
for hele Haldens befolkning. Det er et område for 
rekreasjon. 

- Den grønne profilen er nabolagskvaliteter. Her 
handler det om å skape god bokvalitet og plassrom 
som løfter bomiljøet i byen. Nærtilbud og grøntrom. 
Dette er et område som er åpent for alle, men som 
har lommer av private rom for beboere.

- Den oransje profilen er mer omskiftelig og offentlig. 
Her er programmet i større grad næring, slik som 
kontor, hotell og handel. Kulturlivet spiller også en stor 
rolle her, forbundet med mobilitet gjennom Stasjonen. 
Her finnes tilbud for hele Halden.

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Folk



13Vitale Halden!+

Festival-
parken

Spor-
gata

Diagonalen

Kulturplassen

Byparken

Jernbaneparken

Sjøbadet

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Folk

Situasjonsplan 1:1250   N
Uterommene
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Hotell

Kontor

Boliger og 
treffsenter for eldre

Kontor-
og allmennhus

“Stornabolaget”
-boliger

Kontor og 
co-working

KontorBydelsenter
Student- og

urbane boliger

Boligkvarteret

Svømmehallen

Mobilitetshuset

Kulturhuset Byparken

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Folk

Aksonometri
Foreslått program



Co-work/
næring

og kontor-
arealer

HiØ

Hotell/
Pendler-
kontorer/
Kongress

Kultur-
hus/

Øvings-
lokaler/

Black Box

Student-
boliger/

Verksteder/
Maker-
space/

bar

Urbane
boliger/
Eldre-
boligerSvømme-

hall/
Sjøbad/
Kajakk-
senter

15Vitale Halden!+ KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Folk

Plan 1:5000 N
Det foreslåtte programmet på 
stasjonsområdet, støtter opp 
under og kobler sammen de
eksisterende Haldenkvalitetene. 
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“Sterk som en festning”-gym

Svømmehallen
Sjøsiden

Restaurant

Nabolags-
baren

Museum
“Haldens Industrihistorie”

Barnas
Verksted

Showroom
HaldenteknologiMathall

Sjakk-
klubb

“Studenten”
-pub

Bydelsrestaurant
og lunsjbar

Teatercafeen

Musikkbutikken

Øvingsrom

Kakebua

Iskiosken

Treffsenter for eldre Co-working
-lokaler

Galleri/Uformelt 
sambruksrom for bydelen

Friskluftscafeen

Turistinfo, 
regionsopplevelser og

Bylab

Byttebibliotek

Sykkelbutikk
og -cafe

Nabolags-
verksted

Pendlerkontorer
Studieplasser

Hotell

Kontorer og eventhall 
konferanse. Kan også være 

storstue for nabolaget.

Bil- og 
sykkelmek.

Maker-
space

Baker

Bok-
handel

Mobilitetshus

Togstasjonen

Byparken

Kulturhuset

Svømme- og 
dykkecafeen

Svømme- og 
dykkebutikken

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Folk

Plan 1:1000 N
Forslag til bygulvsprogram for 
en levende bydel.



BYLIVSFAKTOR 2:

INNOVASJON

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM
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32

Kartlegging og analyse
Kyrksæterøra	har	flere	innovative	bedrifter	idag,	f.	eks.	Aqua	Gen	og	Holla	Metall/
Wacker. Lian trevarefabrikk er en tradisjonsbedrift som har holdt det gående i over 
hundre år med produksjon av trevinduer. Hemne VGS har f. eks. linja Bygg og 
anleggsteknikk hvor en kan gå videre med treteknikk: Limtreproduksjons-, trelast-, 
trevare- og bygningsinnredningsfaget.
Utfordringer og potensiale
Hvordan skal Kyrksæterøra tiltrekke seg innbyggere, næringsdrivende, investorer, 
utbyggere og besøkende? Jo, det gjelder å gjøre seg attraktiv og bygge identitet. 
Denne identiteten kan bygge på tradisjoner: skipsbygging, håndverk, bygging i tre - 
noe som kan tilpasses nye situasjoner. Dette har et stort potensial i Kyrksæterøra

Mål
Framtidsretta løsninger som bygger oppunder liv, både i og utenfor bygninger, i 
sentrum!

Utvalgte innsatsområder
Pilotprosjekter. Testing før endelig implementering av tiltak. Det er lurt at raske tiltak 
bygger oppunder langsiktige mål.

Samlokalisering og sambruk. Meieriet som case

Nye transportformer!	Utvikle	belønningssustemer	for	å	få	flere	til	å	sykle	og	gå.	
Utvikle et kollektivtibud tilpasset Kyrksæterøras behov og skala. 

Utbyggingsavtaler. Er utbyggers prosjekt innovativt, f. eks. at det bygges som 
plusshus, kan prisen per m2 bli lavere - slik får utbygger insentiver til å drive med 
nyskaping.

Identitet/”Merkevarebygging”. Hva kan en nytolkning av bygningsarven 
på Kyrksæterøra være? SPille viderepå denne i moderne fortolkninger i nye 
byggeprosjekter og ved transformasjon av eksisterende bygninger

Eksempler på tiltak
Strakstiltak 2018-2020
- Meieritrappa som møtested
- Onsdagsmekken på Meieriet
- Opprette en ”ildsjelkoordinator” som ivaretar ildsjelenes engasjement og 
tilrettelegger for at ting kan skje i kommunale bygninger og uterom
- Sykkelbibliotek - kommunen kjøper inn et knippe elsykler som kan lånes med 
lånekortet på biblioteket. Referanse: Moss kommune. 

Kort sikt 2020-2030
- Samlokalisering på Meieriet: Mekkested, eldreboliger med fellesfunksjoner og 
barnehage i samme bygget
- Sjekkliste for kvalitet i nye utbygginger. Utvikle utbyggingsavtaler der utbyggere 
belønnes for innovasjon, f. eks. med en lavere kvadratmeterpris for å utvikle felles 
infrastruktur

Lang sikt 2030-2040
-	Selvkjørende	minibuss	som	kan	bestilles	via	app	(det	høres	sci-fi	ut,	men	det	skjer	nå	
fremover!)

ØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK BYROM OG 
BEBYGGELSE

NYTENKING NATUR BOFORM

Blackhorse Workshop / Assemble
Verkstedet er bygget på områdets rike håndverktradisjon og er en ny type institusjon for arbeid med 
hendene. Den er for alle, både for arbeid og læring, og tilbyr mange forskjellige verktøy og arbeidsrom. 
I bygget er det også et bakeri, et bryggeri og et månedlig marked. 

Sambruk og samskaping på Meieriet
Meieriet blir et pilotprosjekt for en sosial møteplass for alle generasjoner. 

Röstånga tillsammans – ”Tänk att det är möjligt!”
Synkende	innbyggertall	og	generelle	nedgangstider	i	Röstånga	fikk	innbyggerne	til	å	ta	saken	i	egne	
hender. De startet et aksjeselskap med tanke på å utvikle bygda på markedets prinsipper, men uten 
å ta ut utbytte. Selskapet ønsker å fungere som en ”katalysator och inkubator för lokala eller sociala 
innovationer och entreprenörer”. De har blant annet kjøpt den gamle stasjonen og gjort den om til en 
restaurant. Kilde: Levende lokaler

Nytenking. 

ØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK BYROM OG 
BEBYGGELSE

NYTENKING NATUR BOFORM

Eldre
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Ungdom

Barn

5 km
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Ressursoptimalisering - muligheter 

DELING - EIE TIL LEIE
Delingsøkonomien legger til rette for at man kan ressursoptimalisere ved at man i mindre grad er avhengig av å dekke sine egne behov 
når det kommer til arealer og materielle verdier. Fra fleksible leie og abonnementsløsninger til fast utstyr som leies/leases på permanent 
basis. Reduserer inngangskostnad øker tilbudsmangfoldet, reduserer vedlikeholdsbehov og potensielt endres leverandørindustrien.

SAMBRUK
Et viktig bærekraftsaspekt ligger i det å øke effektiviteten på bruk av arealer, sambruk av arealressurser gir mulighet for å skape 
synergier som også understøtter bylivet, øker tilbudsmangfoldet, øker tilgjengeligheten til arealressurser for en større gruppe brukere og 
kan reduserer kostnader.

DELING GI MARKEDSGRUNNLAG FOR MANGFOLD AV TILBUD OG FOLK

FELLES AREALER

ABONNEMENTSLØSNINGER OG APPS

MOBILITETSLØSNINGER

UTSTYR

Smørrebod

El-sparkesykler

Sportsutstyr Sport og friluftsliv Turutstyr Festkuvert og duker

Fluito - Airbnb for båtplasser Abonnementsløsning for trening, svømning, yoga, dans21-5 - Konsept basert på unike boliger - kan tilpasses Halden

Bysykler Bilkollektivet, Nabobil, Hyre Lastesykler

Vaskeri/ The laundromat Badstue

VerktøyAntrekk

Fiskeriet, Oslo
Fiskehandler med utstilt fisk og spesialprodukter kombinert med liten fiskerestau-
rant med formell og uformell mat. 

We-work - Møterom = MøteplassApartmenthotell

BYLIVSFAKTOR:

INNOVASJON
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KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Innovasjon

Innovasjon er det nye, eller det kjente tenkt nytt og 
anvendt på nye måter. Åpenhet for innovasjon gir 
framtidsrettet utvikling.

Innovasjon inviterer folk til å påvirke utviklingen av 
samfunnet de lever i, til å skape og å dele. Dette kan 
ikke skje i et vakuum. Innovasjon er således samarbeid 
og sammenhenger, synergier og systematiseringer.

Innovasjon er eksperimentell, det er lek, alvor, 
bekymringer og drømmer. I bylivsutvikling kan 
det innovative handle om å tenke nytt rundt hva 
sentrum skal være og hvordan man gjennom nye 
sammensetninger og synergier kan skape helt nye 
opplevelser og livskvaliteter. Det er også å skape rom 
for at mennesker kan bidra og eksperimentere for å 
definere morgendagen.

Potensialet i og for bylivet forutsetter åpenhet, mot og 
risikovilje for å skape innovative løsninger.

Strategi for Stasjonsområdet: 
Vi har lagt opp til en strategisk plassering av 
bygninger og bygulvsfunksjoner som har et stort 
potensial til å samvirke og dermed effektivisere 
drift, arealbruk og åpne for et miljøvennlig levesett 
for folk i Stasjonsområdet. Samtidig åpner det for 
muligheter for mennesker til å ta i bruk mer av 
nærområdet sitt og få rikere opplevelser og flere 
sceneskifter i hverdagen.  

Stikkord: entreprenørskap, byen-somarbeidsplass, ideer, 
overskudd, ombruk, nybruk, testbed, midlertidighet, 
utprøving, generøsitet, mot, kunnskapsutvikling, 
overraskelser

HALDEN STIKKORD: Smart City Halden, Høyskolen i 
Østfold, Blender Collective Coworking
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Hotell kan samvirke med en 
bydelsrestaurant om mattilbud på 
hotellet, og med kulturhuset om 
arrangementssaler, konferanse-
senter kan tilby støttefunksjoner til
hotell, større restaurantarrange-
menter og til kulturhuset. 

Turistinfo og eventarrangør,
kan samarbeide med matsenter, 
kajakksenter, industrimuseum og 
restauranter om fremvisning av 
regionale matspesialiteter, Hald-
enhistorie og turarrangement til 
destinasjoner i regionen.

Verksteder og makerspaces 
kan driftes av studenter og eldre
i samarbeid. Eldre med tid og 
manuell industrikompetanse. 
Studenter kan vise frem nye 
teknologier og kanskje ha 
deltidsjobber på museum og 
eldresenter.

Kulturhuset, co-working-space, 
og Kirkens bymisjon kan samar-
beide om å lage støttefunksjoner 
til hverandres arrangementer, 
co-working space kan tilby lære-
plasser som gir innblikk i arbeidsliv 
og muligheter for de som benytter 
seg av Byparken-tilbudet.

Pendlerkontor kan gi muligheter for beboere å ta noen 
“hjemmekontor”-dager i Halden hvis de vanligvis pendler til 
sitt faste arbeidssted. Likeledes kan besøkende og pend-
lende til Halden leie en arbeidspult for en dag eller to i 
forbindelse med møter, hotellopphold etc. Reiser rundt i 
Halden kan gjøres med leiesykkel e.l. fra mobilitetshuset.

Svømmehall kan tilby 
støttefunksjoner som garderobe 
og utstyrsdepot til sjøbadet. 
De kan også samarbeide 
med kajakksenter om å tilby 
vannsportaktiviteter som dykking, 
båtsport og kajakking i 
Iddefjorden.

FØRSTE ETASJE:
Et utvalg av sambruksforslag for en levende, innovativ bydel

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Innovasjon
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HVORDAN KAN FUNKSJONER OG TILBUD 
I STASJONSOMRÅDET SAMBRUKE SEG I 
MELLOM OG MED RESTEN AV HALDEN?:

Dette diagrammet har vi brukt som et verktøy i 
prosessen med å utvikle vår visjon for Stasjonsområdet. 
Her har vi diskutert hva bygulvet kan inneholde og 
hvordan disse funksjonene kan samvirke. Dette er en 
ambisiøs idemyldring som underbygger vår visjon for 
hvor mye liv bygulvet i og rundt Stasjonsområdet kan 
skape for Halden.

Det er imidlertid ikke et endelig og ferdig tegning. Til 
det trenger vi hjelp og innspill i fra Haldens innbyggere 
og aktører i utviklingen av Stasjonsområdet i en 
eventuell videre prosess, for avklare hva som er gunstig 
og realistisk å få til.  

Prosessdiagram

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Innovasjon
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BYLIVSFAKTOR 3:

BYØKONOMI

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Byøkonomi



BYØKONOMI

Byøkonomi handler om markedskreftenes rolle som 
drivkraft i bylivsutviklingen. På et overordnet nivå 
dreier det seg om tilbud og etterspørsel: hvor ulike 
typer næringsaktører velger å lokalisere seg, og 
hvor kunder er interessert i å reise for å få dekket 
sine behov.

På det mer detaljerte nivået dreier byøkonomi seg 
om hvordan handel og service bidrar til å skape en 
levende by av sosiale arenaer, der mennesker kan 
få dekket både praktiske og underholdningsmessige 
behov. I den forstand er det relevant å forstå handel 
også som opplevelser og underholdning.

Potensialet for bylivet ligger i å aktivisere gater og 
plasser gjennom å stimulere og speile samfunnets 
utvikling av tjenester og tilbud.

Stikkord: handel, næring, service, tjenester, møteplasser, 
delingsøkonomi, fellesskap, strøksidentitet

HALDEN STIKKORD: Tista Senter, Høvleriet  
Handelsområde, Svinesundparken, Svinesund

Strategi for Stasjonsområdet: 
For å tilrettelegge for byøkonomi i Halden, 
har vi i vårt  forslag passet på å tilrettelegge 
for mye variasjon og fleksibilitet. Både for 
bygningsplasseringer og volumer, uten at det 
går ut over hovedtemaene i konseptet. Slik kan 
bydelen lett tilpasses til små og store programmer 
og forskjellige næringsinteresser. Alt ut i fra hvilke 
behov og tilbud man vil avdekke og avklare i 
eventuelle videre prosesser. 

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM
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Komposisjon: (Vist i løsningsforslaget) Jevnt 
fordelt bolig og næring

Komposisjon: Hovedvekt på næring

Komposisjon: Svømmebasseng og konserthus 
plassert nærme byen, slik at de kan støtte opp 
under bylivet i sentrum

Komposisjon:  Svømmebasseng og konserthus 
plassert nærmest jernbane, slik at de store 
programhusene skjermer resten av området for 
støy

Komposisjon: (Vist i løsningsforslaget) Svømmebasseng og 
konserthus plassert i hver sin ende av utbygginsområdet, slik 
at de aktiviserer hele bydelen, og kan koble seg på både 
nye broer over Tista, nytt område på Mølen og byveven

Komposisjon: Hovedvekt på bolig

L

Komposisjon: Så lenge Diagonalgata, Jernbanegata 
og Stasjonsgata ivaretas, kan man innenfor rammene 
shuffle størrelser på bygninger i videre regulering, 
ettersom hvilke aktører man ønsker inn på tomtene og 
deres behov.

FORHOLDET MELLOM BOLIG OG NÆRING:

PLASSERING AV DE STORE PROGRAMMENE:

KOMPOSISJONEN AV BYGNINGSVOLUMER:
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Kartlegging og analyse
Økonomi handler om handel, næring og sysselsetting. Kyrksæterøra har det siste 
tiåret opplevd vekst i handel og sysselsetting. Handel og næringsvirksomhet er stort 
sett lokalisert på industriområdet Vesse, nord for det historiske sentrum. Her ligger 
Falksenteret, det lokale kjøpesenteret, der handelen foregår innendørs. Handelen er 
bilbasert. 

Utfordringer og potensial
Det er en utfordring at Falksenteret er lokalisert utenfor sentrum i Kyrksæteræra. Her 
er handelen bilbasert med mange gratis parkeringsplasser. Det er ikke veldig langt 
utenfor, men det er et markert sprang i terrenget mellom  Falksenteret og sentrum 
som gjør at det ikke er en visuell sammenheng - og dermed virker det lengre unna. 
Løsningen	er	ikke	å	tilby	flere	gratis	parkeringsplasser	i	sentrum,	handelen	vil	ikke	
klare å konkurrere på det grunnlaget uansett. 

”Flere studier peker på at det er lite sammenheng mellom parkeringstilgang og 
et levende handelssentrum1. Det som tar knekken på sentrum er etableringen av 
storhandel og kjøpesenter utenfor sentrum med god biltilgang. ” (Kilde: ”Attraktive og 
berekraftige bumiljø i småbyar, 2015). 

Øragata har potensial! Her er skalaen tilpasset mennesket, den er koblet til en 
rekke byrom, deriblant Kjørsetorget og bygningene henvender seg til og støtter 
opp om gateløpet. Handelen i Øragata vil få bedre kår om det blir en større kritisk 
masse i sentrum - og det kan det bli med Kulørn og Meieret som magneter i hver sin 
ende av gata og en sentrumsutvikling på triangeltomta mellom Trondheimsveien og 
Wesselveien.

Mål
Reetablere gode rammer for handel og næringsliv i sentrum slik at rollen som 
regionens handelssentrum opprettholdes og forbedres!

Utvalgte innsatsområder
Funksjonsmiks i sentrum! Handel må foregå i områder med en miks av funksjoner!
Handelog service i første etasje og kontor eller boliger i andre/tredje etasje.

Relasjon inne-ute. Relasjon mellom handel inne i bygget og gatelivet utenfor: plass til 
en møbleringssone på torg og fortau.

Eksempler på tiltak
Strakstiltak 2018-2020
•  Etablere turistinformasjon og sykkelutleie i Wesselgården

Kort sikt 2020-2030
•  Etablere en sentrumskjernehandelsforening - en egen undergruppe i   
  næringsforumet?

Lang sikt 2030-2040
•  Etablere en variasjon i næringslokaler - f. eks. utleiekontorer for pendlere, co- 
  working med fellesfunksjoner, ”gründerhus”
•  Samle alle publikumsfunksjoner i Rådhuset – servicetorg

ØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK BYROM OG 
BEBYGGELSE

NYTENKING NATUR BOFORM
Referanse. Nordre gate 11. Handel og næring i Trondheim sentrum, i trekonstruksjon.

Handel i sentrum! Handel med relasjon til et nytt torg på Søas nordlige bredd. Her 
møtes mange lag med funksjoner: Handel, næring, bolig, elvepromenade, trenings-
løype, torg, kultur, kafeliv.

Økonomi.
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5 km

Fra monofunksjonelle handelsområder til handel i områder med funksjonsmiks!

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Byøkonomi



Aktivt skapende/ inkluderende / deltakende

MIDLERTIDIGHET
Tilrettelegging for mangfold i det offentlige miljøet gjennom å skape fysiske rammer med lav terskel for deltakelse. Midlertidighet er en 
ressurs som bidrar til å inkludere beboere såvel som besøkende gjennom lokalt eierskap, medbestemmelse og lokalt entreprenørskap. 
Synergier og varierte tilbud hjelper byen med å fornye seg selv og skaper en identitet som strekker seg ut over fysiske grenser.  

LOKAL DRIFT AV OFFENTLIGE ROM - 

=++

MidlertidighetLokale aktørerAktiviteterMedbestemmelseRESTAURANT / CAFÉ SKATING MARKETMARKET

? ?

?

Trevarefabrikken, Henningsvær. Trevarefest!Yardhouse - rimelig verksted i London Trevarefabrikken, Henningsvær. Trevarefest! Streetfood - Parpirøen København

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP
Fokus på samlokalisering av bransjer og institusjoner med likt fokus for å legge til rette for sambruk, kunnskapsutvikling, synergier, 
fleksibilitet og økt verdiskaping. Dette gjelder både for områder og bygninger! Eksempler på dette er f.eks Oslos satsing på 
innovasjonsdistrikter og Entras satsing på å skape et kraftsenter for teknologibransjen i REBEL - Universitetsgata 2. WorkandGo 
WOGOW

OFFENTLIGER ROM RESSURS FOR BEBOERE - BEBOERE RESSURS FOR BYEN

Leksehjelp, urban gardening, konserter og arrangementer, drift og forvaltning, kurs, besøkshjelp, støttekontakt, dugnad etc. 
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Temaer og verktøy for god og stedsegen byøkonomi: Bevertning og handel

Unik: YME, Paleet Oslo

Kaffefuglen, Oslo
Kaffeutsalg, bar og Norske 
designmøbler

Fiskeriet, Oslo
Fiskehandler med utstilt fisk og spesialprodukter kombinert 
med liten fiskerestaurant med formell og uformell mat. 

Unik: Norwegian Rain, Paleet Oslo - Norsk design, arrangerer events

Apostrophe - Omakase + Lofthus Samvirkelag. 
Lofthus Samvirkelag Pizza samarbeider med flere 
restauranter i Oslo med ulike serveringskonsept - Åpen 
bakeri, Tranen, Kunstnernes hus, Bar catastrophe, 
Damplassen

HANDEL
Fokus på unikhet, opplevelser, synergier og bærekraft. En sterk tendens som gir muligheter er å koble produksjon og utsalg, utsalg med 
servering, utsalg og reparasjon. Fokus på unike aktører som representerer kvalitet og har en miljømessig og etisk profil. 

BEVERTNING OG MAT
Fokus på synergier, kvalitet, kortreist mat, sjømat og drikke, færre ledd produsent til kunde, matskatter fra Østfold, samt unike 
opplevelser. Koble utsalg og servering, mulighet for sambruk lokaler ulike matkonsept, uformelle mattilbud. 

SAMBRUK

LOKALE SKATTER

UNIKE

BÆREKRAFT OG SAMBRUK

Curtisen ØstfoldkornMellom Fange GårdSterk Saus - lokalproduserte chilisauser

Past, Grunerløkka - fabrikk og klesbutikk basert på upcycling og redesign. Dapper, Grünerløkka - klesbutikk og kaffeJF curated, Prindsens gate, Oslo - utsalg fra designere, smykker, 
klær, keramikk, etisk og upcycled

Unik: Aesop, New York Unik: Aesop, Oslo

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Byøkonomi



POP-UP butikk i byrom POP-UP skog ‘Pusterom’ - Midlertidig møbel av arkitektstudenter i ‘Trestykker’, 
Vinkelplassen, Oslo

Midlertidige tiltak som verktøy for områdemodning. 

Fokus på unikhet, opplevelser, synergier og bærekraft. En sterk tendens som gir muligheter er å koble produksjon og utsalg, utsalg med 
servering, utsalg og reparasjon. Fokus på unike aktører som representerer kvalitet og har en miljømessig og etisk profil. 

ARRANGEMENTSBYEN HALDEN

OMRÅDEMODNING

POP-UP TILBUD

KUNST I OFFENTLIGE ROM

Musikkevents Julemarked Svømmetorget + Parktorget + Torget = Arrangement-stripa
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Referanse. Naustet i Bjørvika, Oslo / Trestykker workshop 2012. Et naust med tilhø-
rende natursti, som et midlertidig byaktiveringstiltak på tomta til Munchmuseet.  

Fra funksjonsspredning utenfor sentrum til felles møteplasser i sentrum. 

Nytt torg der elva blir en del av byrommet. Dette opparbeides midlertidig som et 
tiltak mellom 2018 og 2020. 

Folk.

Kartlegging og analyse
Folk i Kyrksæterøra savner steder de ”bare kan henge”. De savner også arenaer for 
å ivareta ressurser og tradisjoner, steder ”den tause kunnskapen” kan føres videre.
Den sosiale infrastrukturen i Kyrksæterøra (barnehage, skole, helse- og 
omsorgssenteret) ligger utenfor sentrum, og spredt fra hverandre. Dette gjør det 
vanskelig med felles møtesteder, ettersom eldre og unge er avhengig av å bli kjørt 
med bil av noen.

Utfordringer og potensial
Befolkningen blir eldre, en større andel vil være over pensjonsalder i framtiden. 
Ensomhet kan derfor være en utfordring. Potensialet ligger i det allerede levende 
kulturlivet i bygda i dag, med Kulørn som viktigste samlingssted. Dette må vi bygge 
videre på!

Mål
Få	flere	folk	i	alle	aldre	til	å	dra	til	og	oppholde	seg	sentrum!

Utvalgte innsatsområder
Medvirkning. Hele Kyrksæterøra tar del i sentrumsutviklingen! Utvikle et tett 
samarbeid mellom kommune, næringsliv og innbyggere.  Det er viktig med et godt 
samspill mellom kommuneadministrasjonh og politikere. Kommunen bør utforme en 
egen medvirkningsstratei for brukerinvolvering i den nye storkommunen. Kartlegging 
av ildsjeler og hva de kan bidra med i utviklingen av Kyrksæterøra.

Møteplasser. Etablere en variasjon i type møteplasser, for ulike deler av befolkningen 
og også skape møteplasser der folk kan møtes på tvers av generasjoner. 

Barn og unge. Barn og unge er framtida! Det er også disse som kanskje skal ut av 
byda	for	å	studere,	og	som	man	må	jobbe	for	at	skal	flytte	hjem	igjen.	

Visjon. Det er viktig å ha en visjon for stedsutviklingen som det er bred enighet om, 
gjerne også politisk!

Boligområder med høyere tetthet tett på eller i sentrum! Slik an folk gå og handle 
uten å trenge bil, og kanskje slå av en prat med en gammel bekjent på torget.

Eksempler på tiltak

Strakstiltak 2018-2020
•  Etablere et midlertidig byrom ved elvebredden ved dagens Rema 1000. Her kan  
  linja for treteknikk i samarbeid med f. eks. studentdrevne Trestykker formgi og  
  bygge en fellesstue for Kyrksæterøra som kan leies. Trapp ned til elva og en  
  badstu.
•  Etablere sykkellek og steder for opphold på tomta mellom Kulørn og   
  Wesselgården
•  Etablere onsdagsmekken ved Kulørn - sykkel og moped
•  Senke fartsgrensen til 30 km/t på fylkesveien gjennom sentrum
•  Etablere et samarbeidsforum med kommunen, fylkeskommunen, Statens vegvesen,  
  lokalt nærings- og kulturliv, utbyggere og innbyggere

Kort sikt 2020-2030
Utvikle en egen medvirkningsstrategi for den nye storkommunen

         
    

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   
    

           Fabrika, Georgia

Coworkingspace møter third place

Flere byer har man sett verdien av steder som 
tilbyr fleksible kontorløsninger med deleløsninger. 
Her kan småbedrifter og gründere dele på 
ressurser og synergier.
 
Eksempler fra Oslo er Greenhouse, et sted som 
rommer små grunderbedrifter. Her lages alt fra 
mat til festivaler.

Mesh er et av flere coworking plasser som tilbyr 
kontorplasser og uformelle møteplasser. 

Kroloftet huser kreative sjeler. Her er det 
verksteder og studioer for mote og kunst.
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Typeplan kontor 1:500 N
Eksempel på hvordan kontorarealer 
kan se ut i en typisk etasje. 



BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORMBYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT

MOBILITET FOLK ARKITEKTUR 
OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM

26Vitale Halden!+

MARKE
D

TUFTEPA
RKEN

BYPARK
EN

SJØBAD

BADST
U

REISETO
RGET

TURDRA
GET

MODNIN
GSOMR

ÅDE

BYLIVSFAKTOR 4:

KULTUR  OG 
IDRETT

Kulturplassen

Sjøbadet

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Kultur og idrett
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Kultur og idrett handler først og fremst om summen 
av menneskelig utfoldelse og aktivitet. Kultur er også 
holdninger, normer og verdier. Dermed er kultur 
også den praksis som knytter oss sammen og gir 
fellesskapsfølelse.

HALDEN STIKKORD: Halden Bibliotek, Athletic 
Sound, Kulturkvartalet, Det norske blåseensemblet, 
Halden Skiklubb, HTH, Comets, Kvik-Halden, Rockehu-
set   

I sammenhengen med byliv, er kultur i hovedsak 
knyttet til opplevelser og til samkvem mellom 
mennesker. I dette spiller selvsagt kulturinstitusjoner og 
kulturprodusenter en viktig rolle, spesielt i Halden, men 
ikke utelukkende.

Kultur finner sted i byen på en rekke måter og nivåer; 
fra selvstendige kunsthåndverkere som produserer og 
selger, til de store kulturarenaene. På Stasjonsområdet 
kommer det nå en ny stor arena, Halden Kulturhus. 
Men kultur i byen spenner bredt; det er institusjonen, 
festivalen, galleriet, konserthuset, kulturhuset og mye 
mer. Den er også i et samspill mellom det som skjer 
inne og det som skjer ute, og gjerne som midlertidige 
aktiviteter.

Potensialet i og for bylivet er å framheve det 
autentiske, det overraskende, det magiske og levende, i 
et samspill mellom kunsten og underholdningen; mellom 
det som utfordrer og det som behager. 

Strategi for Stasjonsområdet: 
I Halden er det mange kontrasterende miljør som 
alle skal kunne finne sin plass, og som har rett til å 
ta plass også i sentrum. Plassen foran Kulturhuset, 
som ligger mellom kultur, mobilitet, frivillighet 
og stasjon, kan bli et naturlig samlingspunkt for 
aktiviteter som går på tvers av miljøer.

BYLIVSFAKTOR:

KULTUR OG 
IDRETT

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Kultur og idrett

Aksonometri av Kulturrommet og Byparken
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Svømmehallen

Nabolagsbaren Barnas verksted Bydelsrestaurant Kulturhuset

KulturplassenHavrommet

ByparkenSjøbad

Sambruksrom Industrimuseum Eldresenter Øvingsrom

Konsertsal

Black Box

Stasjonen

Snitt 1:1250:
Kulturinstitusjoner

De viktige kultur- og idrettsinstitusjonene på Stasjon-
sområdet er plassert sammen med hovedbyrommene 
i forslaget for å skape gode samspill mellom det som 
skjer ute og det som skjer inne. Samtidig underbygger 
man disse institusjoene som viktige aktører i bydelen. 

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Kultur og idrett
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Perspektiv fra Kulturplassen

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Kultur og idrett
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BYLIVSFAKTOR 5:

MOBILITET

Diagonalen

Mobilitetshuset

JernbanegataSporgata

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Mobilitet



TRYGGHET
Prioritere byrom og viktige forbindelser for myke trafikanter gjennom tiltak som f.eks. shared space. Redusere 
bilbruk ved å etablere slowtracks og fremme kollektive løsninger som bidrar til mindre støy og tryggere 
omgivelser. Sikre universell tilkomst for alle brukere.   

Sykkelvei Sykling på fotgjengernes premisser Sykling i blandet trafikk, fartsgrense 25 km/t

Mobilitetshub

Sykkelgate

SYKKEL
Sykkel er prioritert i utvalgte traseer inn mot mobilitetshuset. I øvrige gater vil sykkelen enten tilpasse seg 
fotgjengernes tempo, eller sykle i gater med blandet trafikk, der bilen tilpasser seg sykkelen.
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BYLIVSFAKTOR:
MOBILITET

BYØKONOMI KULTUR 
OG IDRETT
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OG 

BOFORMER

INNOVASJON NATUR BOFORM
Mobilitet dreier seg om bevegelse - om å forflytte 
seg fra ett sted til et annet, om reisen, om 
transportmiddel, effektivitet og opplevelse.

I en by er mobilitet kanskje først og fremst logistikk; 
rasjonelle løsninger for å transportere folk, tjenester 
og varer dit de skal, enten det er via kollektive 
transportløsninger (buss, trikk og bane) eller private 
(bil, sykkel og gange). Infrastrukturen skal ta hensyn 
til behov for trygghet, belysning, sosial kontroll, og 
overganger mellom ulike former for transport.

Mobilitet handler også om verdi. Verdi knyttet til 
hvordan vi ønsker at byen skal preges av disse
transportløsningene, hvilken rolle transport skal ha i 
byen og definere den, samt opplevelsesverdien ved 
å bevege seg gjennom byen. Potensialet i og for 
bylivet er å ta et bevisst grep om transportløsninger, 
og en strategisk aktivisering av uterom gjennom 
menneskevennlig mobilitet.

Strategi for Stasjonsområdet: 
Byrommet rundt Halden stasjon skal bli et 
samlingspunkt for flere former av bærekraftig 
mobilitet, både buss, tog, bildeling og sykkel. Her 
skal det være løsninger som gjør det lettere å velge 
miljøvennlig alternativer. Det er plass til å løse 
oppstilling av buss på flere måter, men vi ønsker å 
legge til rette for bussoppstilling i Jernbanegata for 
å frigjøre plass til torg og park, og det vil minimere 
kjøre-avtrykket i sentrumsgatene. Jernbanetorget 
utformes som et torg der det er plass til taxi og kiss 
n’ ride løsning. Vi forslår et nytt mobilitetssenter tett 
knyttet opp til togstasjonen for å tilgjengeliggjøre og 
promotere grønn mobilitet. Her kan man parkere sin 
egen sykkel trygt, men det vil også kunne tilby utleie 
av sykler, elsykler, elsparkesykler og bildeling.

Vi har også foreslått to strategiske brokrysninger 
for gående og syklende over jernbanekorridoren og 
Tista. VI mener flere krysninger over Tista vil være et 
stort løft for Halden, men funksjonaliteten for selve 
prosjektet avhenger ikke av disse krysningene. 

KAPITTEL 2: BYLIVSFAKTORENE Mobilitet
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Gående er prioritert øverst i mobilitetspyramiden og er 
også prioritert øverst i vårt forslag. 
Halden sentrum har i utgangspunktet en menneskelige 
skala med gåvennlige korte avstander og varierte 
første etasjer. Men det er for få gangforbindelser 
mellom nord- og sørsiden av Halden og vi ser også 
flere gangforbindelser som ender opp i ingenting. 
Derfor foreslår vi en strategi som etablerer to 
forbindelser over Tista: Den ene knytter sammen 
Jernbanetorget og Oscars gate og Tista senteret på 
andre siden og den andre forbinder det nye Sjøbadet 
med sentrum vest. Vi ønsker også reparere brutte 
koblinger ved å koble oss på havnepromenade 
og elvepromenaden. Ved å etablere bedre 
fotgjengerforbindelser mellom målpunktene oppnås 
synergier utover målpunktenes egenverdi. En bedre 
kobling mellom byens målpunkter skaper bevegelse 
som kan gi ytterligere byliv. Det blir enklere, tryggere 
og mer attraktivt å bevege seg mellom målpunktene. 

Byrommet rundt Halden stasjon skal bli et 
samlingspunkt for flere former av bærekraftig mobilitet, 
både buss, tog, bildeling og sykkel. Her skal det være 
løsninger som gjør det lettere å velge miljøvennlig 
alternativ. Det er plass til å løse oppstilling av buss 
på flere måter, men vi ønsker å legge til rette for 
bussoppstilling i Jernbanegata for å frigjøre plass til 
torg og park, og det vil minimere kjøre-avtrykket i 
sentrumsgatene. Jernbanetorget utformes som et torg 
der det er plass til taxi og kiss n’ ride løsning. Vi forslår 
et nytt mobilitetssenter tett knyttet opp til togstasjonen 
for å tilgjengeliggjøre og promotere grønn mobilitet. 
Her kan man parkere sin egen sykkel trygt, men det vil 
også kunne tilby utleie av sykler, elsykler, elsparkesykler 
og bildeling.

Det er viktig at Halden ser helhetlig på problematikken knyttet til 
overflateparkering i sentrum og hvilke konsekvenser dette har for 
bylivet. I Fredrikstad har parkeringshus i fjell frigjort areal i sentrum 
som har gjort det attraktivt for næringsliv og publikum. Det er viktig 
at Halden sentrum minimerer gjennomgangstrafikk av biler og det 
er derfor plasser nedkjøring til p-kjeller i ytterkant av prosjektet.

Det er ønskelig å beholde 207 parkeringsplasser som i dag finnes 
på området, og som brukes av pendlere. I tillegg kan man se 
på muligheten til å omdisponere 100 parkeringsplasser for Torget. 
Oppå der kan man, dersom man følger parkeringskravene i 
Sentrumsplanen, legge til et minstekrav på 452 parkeringsplasser 
for arealtallet i den nye utbyggingen i forslaget. 
Men Stasjonsområdet er et sentrumsnært strøk, faktisk helt i kjernen 
av byen, som er godt påkoblet kollektivtrafikk, og som bør utvikles 
med tanke på moderne transportformer. Bør man her legge opp 
til den samme bilbruk som gjennomsnittet i Halden? Vi mener man 
bør vektlegge løsninger som bildeling, utleie og grønn mobilitet som 
det legges opp til ved mobilitetssenter. 
– Vi foreslår å prioritere Felt A. Felt A skal kunne dekke opp for de 
fjernede plassene til pendlere OG fjerning av plasser på Halden 
torg.
Felt B og C til sammen dekker resten av parkeringsbehovet til 
området. Vi mener man bør planlegge på en måte som gjør disse 
plassene overflødige, og at man som et maksimum anlegger 
Felt A og Felt C, det vil si at man legger seg på 35% av den 
parkeringsdekningen som Sentrumsplanen foreslår.

Forbindelser for gående: Mobilitet: Parkering:
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