
Innspill til nærings- og sysselsettingsplan 
for Halden

Utarbeidet av Halden kulturråd og yolo tegnestudio as - januar 2020



I et samarbeidsmøte 10.desember 2019 utfordret Halden kommune, ved kommunalsjef Jens 
Petter Berget, Halden Kulturråd til å konkretisere sitt forslag om å utvikle området 
populært kalt Kulturkvartalet, med målsettingen om byutvikling, skape arbeidsplasser, 
øke arbeidsdeltakelsen samt å utvide kulturengasjementet og kulturtilbudet for byens 
befolkning. Fristen Halden Kulturråd fikk for å ferdigstille innspillet var 15.januar 2020.
For å lykkes med oppdraget søkte Halden Kulturråd bistand fra arkitektene i 
yolo tegnestudio. Dette innspillet er resultatet av samarbeidet mellom 
yolo tegnestudio og Halden Kulturråd. 

Kultur- og arrangementsbyen Halden.
Halden har offentlig uttalt og vedtatt å utvikle arbeidsplasser innen 
kulturelle næringer og arrangementer. Halden Kulturråd finner tanken om kultur som 
bærende næring for Halden i framtida som både spennende og visjonær. I «Planprogram 
for Kommunedelplan for kultur» lanserer kommuneadministrasjonen i Halden ideen om at 
Halden skal bli Norges kulturby innen 2025. 

Kulturrådet mener grunnlaget for kulturell næringsutvikling og muligheten for at Halden 
skal få posisjon som ledende kulturby, starter med byens evne og vilje til å satse på 
kulturell virksomhet. Kommunen må utarbeide en fremtidsrettet visjon for Halden sentrum 
basert på en helhetsplanlegging for hvordan kulturtilbydere, kulturutøvere og 
kulturorganisasjoner skal ha forutsetninger for å lykkes med sine virksomheter.  

Kulturarenaer.
En av de viktigste forutsetningene for at kulturvirksomheten skal lykkes er tilgangen til 
gode kulturarenaer. Kulturvirksomhetene har behov for både tilpassede scener til 
framvisning og egnede øvings- og produksjonslokaler. Halden Kulturråd mener derfor at 
Halden kommunes satsing på kulturelle næringer er direkte avhengig av kommunens vilje og 
evne til å tilrettelegge for at kulturen får den plassen den trenger. Det må 
koordineres slik at virksomhetene kan dra nytte av synergieffektene ved å være samlet 
på én plattform. Et bindeledd mellom aktørene og tilbudene skal sørge for at de ulike 
arenaene får utnyttet sitt potensiale. Dette gjelder ikke bare fysiske rom, men 
tidspunkter gjennom dagen, ukene og året.

Visjonen «Kulturgata».
Tradisjonelt sett har Tista delt Halden inn i nordsiden og 

sydsiden. Halden Kulturråd og yolo tegnestudio 
ønsker å utnytte byens kulturelle potensiale bedre på 

begge sider av elva og lanserer derfor ideen «Kulturgata».

 
Vi ser for oss en «kulturakse» tvers gjennom byen med 

utgangspunkt i 3 kultursentra forbundet med Kulturgata. 

Kultursentrum 1: «Torget», Brygga Kultursal og virksomhetene rundt 
torget og havnen i syd. 

Kultursentrum 2: «Kulturstrøket» og virksomhetene i 
«Kulturkvartalet» i midten.

Kultursentrum 3: «Kulturhallene» og virksomhetene rundt 
Storsenteret, Bymuseet og parken i nord.  

Bakgrunn for innspill



Kulturområdet i syd inneholder Brygga kultursal, byens «storstue» og kulturelle
 lokomotiv, virksomhetene rundt brygga, med hotell, restauranter, nattklubber og puber 
samt virksomhetene rundt torget med restauranter, konsertlokaler og puber. Området er 
svært viktig i kultur, nærings- og sysselsetting øyemed for kulturbyen Halden. Både fordi 
virksomhetene skaper arbeidsplasser og kulturopplevelser av varierende slag for byens 
befolkning, men også fordi mange tilreisende kommer sjøveien eller med tog eller buss. 
Kulturvirksomhetene i dette området benyttes derfor ofte av tilreisende og er med på å 
påvirke førsteinntrykket av byen vår.  

Forslag til forbedring.
Kulturområdet i syd er pr. dags dato det eneste aktive kultursentra vi har i Halden, og har 
allerede en sterk kulturell posisjon i byen. Halden Kulturråd mener allikevel kommunen må 
utnytte Torgets potensiale som offentlig urbant byrom bedre, både som møteplass for 
innbyggerne og besøkende, men også for kulturarrangementer, spontane og planlagte. 
Først og fremst må torget gjøres bilfritt og videre opparbeides som et naturlig 
oppholdssted med bedre tilknytning til Kulturgata og havnen.

Kultursenter 1: Kultursalen og området rundt
Kulturområdet i syd inneholder Brygga kultursal, byens «storstue» og kulturelle
 lokomotiv, virksomhetene rundt brygga, med hotell, restauranter, nattklubber og puber 
samt virksomhetene rundt torget med restauranter, konsertlokaler og puber. Området er 
svært viktig i kultur, nærings- og sysselsetting øyemed for kulturbyen Halden. Både fordi 
virksomhetene skaper arbeidsplasser og kulturopplevelser av varierende slag for byens 
befolkning, men også fordi mange tilreisende kommer sjøveien eller med tog eller buss. 
Kulturvirksomhetene i dette området benyttes derfor ofte av tilreisende og er med på å 
påvirke førsteinntrykket av byen vår.  

Forslag til forbedring.
Kulturområdet i syd er pr. dags dato det eneste aktive kultursentra vi har i Halden, og har 
allerede en sterk kulturell posisjon i byen. Halden Kulturråd mener allikevel kommunen må 
utnytte Torgets potensiale som offentlig urbant byrom bedre, både som møteplass for 
innbyggerne og besøkende, men også for kulturarrangementer, spontane og planlagte. 
Først og fremst må torget gjøres bilfritt og videre opparbeides som et naturlig 
oppholdssted med bedre tilknytning til Kulturgata og havnen.

Kultursenter 1: Kultursalen og området rundt

foto: espen holtan - halden kommune



Kulturområdet i midtbyen inneholder «Kulturkvartalet» og området rundt. For ikke å 
begrense byens «kulturgeografiske» område mener Halden Kulturråd det er nødvendig 
å utvide forståelsen av området tidligere kalt «Kulturkvartalet» til også å inkludere de 
kulturvirksomhetene som ligger utenfor det som i dag regnes for å være selve kvartalet. 
Halden kulturråd ser for seg at området tidligere kalt «Kulturkvartalet» «omdøpes» til 
«Kulturstrøket». Halden Kulturråd anser derfor at dette området i framtida inkluderer 
alle eksisterende og framtidige kulturvirksomheter mellom Tista i syd og Busterudparken 
i nord, «Black Box» i vest og Ankergården i øst. Disse virksomhetene skal da koples på 
Kulturgata som et naturlig bindeledd mellom sør og nord.

Kulturstrøket.
Halden Kulturråd ser videre for seg at kulturutøvelse står i sentrum i Kulturstrøket. Et 
kulturelt kraftsenter hvor frivillige og profesjonelle kulturaktører kan møtes på tvers 
av profesjon og kulturelle sjangre. Et sted hvor barn, unge og voksne kan dyrke, øve 
og produsere kultur av alle slag. Korps, kor, teaterlag, dansere, band, billedkunstnere, 
spillutviklere, sceneteknikere, sminkører, kostymemakere, scenografer, forfattere, ja alt 
samlet på et sted. 
Sentrale kulturinstitusjoner i Kulturstrøket kan være Kulturskolen og Rockehuset, byens 
korps, kor og band, byens teaterlag, Kunstforeningen, Litteraturforeningen, Danseskolen, 
for å nevne noen. Men også institusjoner som Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold 
ville kunne være viktige aktører i denne sammensetningen.  

Kultursenter 2: Kulturstrøket

korps, kor og band, byens teaterlag, Kunstforeningen, Litteraturforeningen, Danseskolen, 
for å nevne noen. Men også institusjoner som Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold 

Barnasverdensdager har belyst muligheter for arrangementer og 
festivaler i sentrumsstrøkene/kulturstrøket

foto: anja Lillerud halden arbeiderblad



Mulige effekter.
Halden Kulturråd anser at Kulturstrøket kan bli like viktig for de kulturelle 
virksomhetene og den kulturelle næringsutviklingen, og dermed også sysselsettingen og 
byutvikling, i området midtbyen som Brygga Kultursal er for området i syd. Et kulturelt 
lokomotiv med enorm kraft. 
Et resultat av å samle kulturutøvere av alle slag og sjangre på et relativt lite område, 
vil være økt mulighet for samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturutøvere, og 
mellom ulike typer kulturutøvere. Dette tror vi kan føre til et kulturelt engasjement og 
rekruttering uten sidestykke i byens historie. 
Halden Kulturråd tror at et økt kulturelt engasjement blant byens innbyggere vil føre til 
at flere utdanner seg innen kulturfeltet. Noe som igjen gir grobunn for nye næringer og 
nye arbeidsplasser i byen. 
Halden Kulturråd tror videre at kulturgata og Kulturstrøket i seg selv vil være svært bra 
for byen sett fra et nærings-, sysselsettings og byutviklingsperspektiv. Både i form av å 
gjøre byen mer interessant for framtidige boligkjøpere og tilreisende, men også fordi man 
fyller den «døde» bydelen med liv. Noe som igjen kan føre til blomstrende næringsliv, for 
eksempel i form av nisjebutikker, kafeer eller lignende. 
I tillegg til å skape et enormt kulturelt engasjement blant byens befolkning, utdanne 
kulturaktører, skape arbeidsplasser og dermed være bra for arbeidsdeltakelsen og 
folkehelsen, vil et Kulturstrøk kunne være sentra for integrering og mellommenneskelig 
kulturell forståelse. 

Sist, men ikke minst, vil et Kulturstrøk være bra for arrangementsbyen Halden. Ettersom 
dette området inneholder svært mange scener på et konsentrert areal, tror vi det vil være 
attraktivt for framtidige arrangører å benytte støket og dets fasiliteter blant annet til 
å arrangere festivaler eller andre arrangementer. Videre vil det kunne bli attraktivt for 
næringslivet å plassere sin virksomhet i tilknytning til Kulturgata og -strøket.

Kulturarenaer i Kulturkvartalet.
I de senere årene har handelsstanden i Halden flyttet ut av lokalene i og rundt gågata. 
En av fordelene med Kulturgata og strøket er derfor at det vil være mange lokaler ledige 
til kulturvirksomhet, samt andre tilleggsfunksjoner som servering og kontorer mm. Bare 
rundt Kulturstrøket vil flere store og godt egnede lokaler være tilgjengelig for kulturell 
virksomhet som øvings- og produksjonslokaler, når kino og bibliotek etter planen flytter 
til Os Allé 3 høsten 2021. I tillegg finnes det tomter og eksisterende bygningsmasse i 
området som kan være egnet for eventuell bygging av, eller ombygging til konsertsal, om 
det skulle vise seg å være ønskelig/nødvendig.   

foto: Marte Beck - barnas verdensdager



Kulturområdet i nord inneholder de framtidige kulturelle virksomhetene i Storsenteret, 
som kino, bibliotek, frivillighetssentralen og ungdomshus, samt det framtidige Bymuseet 
på Fayegården, lekeplassene i Busterudparken og området rundt.
Med tilgang på flere saler vil den nye kinoen åpne for et bedre tilbud med større og 
bredere program til sine kunder. Sammen med et nytt og topp moderne bibliotek vil kinoen 
være en svært viktig kulturvirksomhet for Halden i årene som kommer. Halden Kulturråd 
mener også at lekeplassene i Busterudparken og det framtidige bymuseet i Fayegården vil 
gi byen et veritabelt kulturelt løft, og gjøre byen mer attraktiv for boligkjøpere, turister, 
byens innbyggere og næringsliv.
Kulturhallene vil i seg selv gi og konsentrere arbeidsplasser til mange av byens 
innbyggere i tilknytning til kulturgata. I tillegg kan synergieffekten av Kulturhallene, 
særlig sett i sammenheng med Kulturstrøket, være at hele området får et løft i kultur, 
byutvikling, nærings- og sysselsetting øyemed.

Forslag til forbedring.
Halden Kulturråd anser dagens plan for utbedring av området i nord for å være 
interessant. Kulturhallen med kino og bibliotek samt oppgradering i Busterudparken vil 
etter planen stå ferdig høsten 2021. Dette er godt nytt for kulturområdet i nord. 
Usikkerheten rundt framtida til Bymuseet i Fayegården er allikevel etter vår mening svært 
uheldig. Halden Kulturråd mener kommunale overføringer til det nye Bymuseet snarest 
må planfestes. Kulturrådet mener et bymuseum i Fayegården må komme på plass. Det er 
uheldig at Halden med sin fantastisk rike kultur- og industrihistorie, som vi alle er stolte 
av, ikke har sitt eget bymuseum. Det vil i tillegg være avgjørende hvordan Kulturhallene 
knyttes på Kulturgata. Her må en trygg og enkel ferdsel for gående og syklende få en 
høyere prioritet enn biltrafikk og -parkering. Forplassen til Storsenteret har et uforløst 
potensiale i denne sammenheng. 

Kultursenter 3: Kulturhallene.



foto: allsang på grensen

Kulturgatas røde tråd.

Halden Kulturråd er av den oppfatning at arkitekter og byplanleggere skal stå for 
planleggingen av hvordan Halden skal se ut i framtida. Kulturrådet mener allikevel at 
Kulturgata med de 3 kultursentraene bør knyttes sammen med et lettleselig forløp av 
gater og byrom utformet med hensyn til myke trafikanter. Trygge, åpne og innbydende 
områder hvor det samtidig er lett tilkomst for de som er bevegelseshemmede. Halden sen-
trum er heldig med allerede eksisterende infrastruktur for offentlig transport som tog og 
buss i nærmest umiddelbar nærhet til disse områdene. Det bør også være plass til urbane 
møteplasser samt grønne rekreasjonsområder langs hele Kulturgata. 

Kulturgata et by- og sentrumsutviklingsprosjekt.

Halden Kulturråd tror Kulturgate-prosjektet, med de 3 kultursentraene og 
kulturområdene i fokus, i tillegg til å være et nærings-, sysselsetting-, 
integrerings- og kulturutviklingsprosjekt, også i aller høyeste grad vil være et 
byutviklingsprosjekt. Først og fremst i form av at sentrum vil få tilført sårt tiltrengt 
aktivitet og næring, men også fordi økt kulturengasjement og bedre tilgang på 
kulturaktiviteter sammen med prosjektets forskjønnende effekt på byen, vil gi Halden 
et særpreg som kan gjøre den mer attraktiv på boligmarkedet, men også for ytterligere 
næringsetablering og som besøksdestinasjon. Dette tror vi er svært viktig om vi ønsker 
økt tilflytting til byen.

Planmessig forankring.
Utvikling av Kulturgata med de 3 Kultursentraene vil kreve politisk og 
planmessig forankring. Halden Kulturråd anser at gjeldende sentrumsplan må oppdateres 
for å dekke byens framtidige behov for sentrumsutvikling. Videre må Halden kommunes 
satsing på kulturell næringsvirksomhet og hvilke konsekvenser dette medfører i forbind-
else med overføringer til kulturelle virksomheter, nedfelles i nærings- og 
sysselsettingsplanen. Kommunedelplan for kultur vil også være et svært viktig plandoku-
ment da denne definerer målsettinger for byens kulturelle satsing og utvikling i årene som 
kommer. Til sist må byens satsing på kultur komme til syne og forankres i byens 
økonomiske planer og budsjett. 
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Enkel registrering av
kultur- og serveringstilbud 
ved den nye visjonen “kulturgata” 1.     BAKGÅRDEN RESTAURANT

2.    SAKURA SUSHI 
3.    O´BRIAN
4.    THAISMILET
5.    CAMPINO
6.    SAIGON
7.    FLAMENCO RESTORANTE
8.    BRØD & VANN
9.    GROTTEN
10.   RICE & CHOPSTICKS
11.    PIZZAXPRESSEN
12.   HAVNA RESTAURANT
13.  BRYGGA STEAK & RIBS
14.   LUNSJBAREN
15.   ERNESTO
16.   THON HOTELL
17.   BUTTS BISTRO OG TANDOORI
18.  HANNESTADGÅRDEN
19.  ABSOLUTE BAR

1.   STORSENTERET KOMBINERT BIBLIOTEK, 
       FRIVILLIGSENRAL, UNGDOMSKLUBB MM. (NYTT)
2.  METODISTKIRKEN 
3.   ST. PETERS KIRKEN
4.   GALLERI LILLE MARTINE
5.   STRIKKEHOLDEPLASSEN
6.   FAYEGÅRDEN MUSEUM
7.   VANNVOGNA KONSERT OG KUNSTHALL
8.   BLENDER COLLECTIVE (NYTT)
9.   FRIVILLIGSENTRALEN (FLYTTES)
10.  KFO - KULTURFRITIDSORDNING
11.   VESLEFRIKK TEATERVERKSTED
12. FARGESPILL
13.  ATHLETIC SOUND/ STUDIO
14. FRELSESARMEEN
15.   FREDRIKSHALD TEATER
16.   HALDEN BINGO
17.   ROCKEHUSET
18.   KONSERVATIVEN
19.  BLACKBOX
20.  KULTURSKOLEN 
21.   BIBLIOTEK (FLYTTES)
22.  KINO (FLYTTES)
23.  FOLKETS HUS
24.  STUDENTERSAMFUNDET
25. BRYGGA KULTURSAL

1.   POLLYS
2.  ERLANDSEN
3.  FEELGOOD 
4.  DICKENS
5.  KOKKEKOLLEKTIVET 
6.  HØNA MIKROBRYGGERI
7.  BRYGGERHUSET
8.  KONGENS BRYGGE
9.  GRENSEN BURGERBAR
10. BRYGGA MAT OG VINHUS
11.  SISTE REIS PUB
12. BY:PARKEN

1.    STORSENTERET TORG
2.   BIKKJETORGET 
3.   BUSTERUDPARKEN
4.   GÅGATA
5.  LARSENHAGEN
6.   BIBLIOTEKSPARKEN
7.   SVEN ELVESTADS PLASS
8.  TUNGESPISSEN
9.   WIELS PLASS
10. TORGET
11.   INDRE BRYGGE

SERVERING
KULTURTILBUD

OFFENTLIG PLASS

BESPISNING KULTURTILBUD

&



Behovet for en sentrumsleder

Dersom Halden kommune skal lykkes i å nå sine mål i forbindelse med kulturell næringsutvikling, 
-virksomhet, arrangementsstrategi og Halden som ledende 
kulturby, må man i tillegg til en bred satsing på kulturell virksomhet også 
involvere gode ledere. Kulturbyen Halden trenger kompetente og engasjerte ledere innen
 kulturfeltet som samler byen kulturelt og som styrer prosessen i riktig 
retning. Halden Kulturråd anbefaler derfor at Halden kommune ansetter en 
dedikert sentrumsleder i 100% stilling.
Hvilke arbeidsoppgaver en slik person skal ha må selvfølgelig defi neres, men 
kulturrådet ser for seg at sentrumslederen skal i hovedsak ha ansvaret for å 
gjennomføre visjonen om utviklingen av Kulturgata, de tre kultursentra og 
arrangementsbyen til en sterkere sammensveiset enhet.
Videre skal sentrumslederen hjelpe byens kulturvirksomheter med å søke 
økonomiske støtteordninger, fi nne egnede øvings- og produksjonslokaler samt være bindeledd 
mellom næringslivet, kulturvirksomhetene og huseiere ved å bistå i 
forhandlinger mellom partene. 
Sentrumslederen kunne også være bindeledd mellom arrangører, Halden 
kommune og huseiere/driftere. En av lederens viktigste oppgaver vil være å sørge for at Halden blir 
og kan selges som regionshovedstad for kultur og arrangementer.
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yolo tegnestudio as

Visjonsdiagram over “KULTURGATA”

Satsing på visjonen “kulturgata” vil kunne brukes 
som styringsverktøy i sentrumsutviklingen fremover



1 - eksisterende situasjon
En av Haldens hovedutfordringer knyttet til sentrum og dets vitalitet og aktivitet 
er mangel på en helhetlig visjon og et planverk som legger premisser for hvor og 
hvordan tjeneste- og servicetilbud plasseres og utvikles.

Gågata har mistet mye av sin funksjon som arena for handel og aktivitet. Handelen 
er spredt utover et større geografisk areal der mye av fokus ligger lenger vest i 
sentrum og er bilbasert. Aktiviteten trekkes derfor bort fra gågata. 
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2 - mål
Ved å legge til rette for at tjenester, kultur- og servicetilbud etableres og utvikles i 
området tilknyttet gågaten vil tettheten av disse økes, synergier skapes, mangfold 
gro og konsentrasjon av mennesker vokse. Grunnlaget for “Kulturgata” legges. 

Variert tilbud som spenner over større deler av døgnets tider genererer liv også i 
større deler av døgnet. Korte avstander mellom tilbudene begrenser behovet for 
transport og legger til rette for frie og trygge offentlige plasser og gaterom. 
Offentlige rom med høyere kvalitet gir innbyggerne eierskapsfornemmelse og risiko for 
hærverk og andre ødeleggelser begrenses.
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Hvorfor “KULTURGATA”?

Halden har en rekke utfordringer knyttet til aktivitet i sentrum og offentlige plass-
er. Det er flere årsaker til dette, men en av de er en manglende helhetlig plan for 
utviklingen av sentrum. Det mangler en tydelig visjon for hvor de ulike tilbudene til 
byens befolkning skal lokaliseres og utvikles slik at man oppnår et vitalt, attraktivt 
og levende sentrum.

Målet er å skape en tydelig sammenheng mellom funksjoner og tilbud og at disse skal 
samles med høy konsentrasjon rundt en og samme akse. Som et grep for å bidra til 
et tydeligere og mer kompakt sentrumstilbud der kultur- og tjenestetilbud sammen 
med offentlige plasser gir økt attraksjonsverdi er forslaget å legge til rette for økt 
tetthet av disse tilbudene knyttet til området langs Storgaten. En ny visjon, 
“Kulturgata”. 

Kompakthet i dette vil skape høy aktivitet og tetthet av folk, et vitalt område i byen. 
Utadrettede virksomheter på gateplan, servering og konsertsteder. Et variert tilbud 
som lever gjennom store deler av døgnet. Trafikk- og kjøremønster samt parker-
ingsarealer må tilpasses rundt deler av dette området for å oppnå fokus på myke 
trafikanter og trygge ferdselsveier. Det vil være av vesentlig betydning at en slik 
målsetning blir nedfelt som premiss for videre utvikling av sentrum slik at etablering 
av funksjoner og tilbud innenfor denne kategorien skal knyttes til denne Kulturgata. 

Fokus på gående og syklende, høy tetthet av kulturinstitusjoner, serveringssteder 
og revitaliserte offentlige plasser med høy kvalitet på utformingen vil med 
sikkerhet bidra til at innnbyggere og besøkende benytter seg av sentrumskjernen. En 
visuell lesbar, trygg og naturlig samling av tilbud vil løfte attraksjonen også for de 
besøkende og turister til byen. 

Kulturgata skal være byens samletråd for offentlige plasser, kultur-, servering- og 
aktivitetstilbud. Et sammenhengende område fra havnen i syd gjennom kulturkvartalet 
til Busterudparken og “Storsenteret”.
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Imens vi venter, Street-art i Kulturgata

Langs denne tråden kan man enkelt finne informasjon og veivisere til de ulike tilbudene, 
presentert og utformet på en leken, grafisk tiltalende og informativ måte med et 
kunstnerisk uttrykk. Dette er en kostnadseffektiv løsning som er reversibel og enkel å 
iverksette nærmest umiddelbart i påvente av resultatene av de mer grundige og 
gjennomarbeidede analyser og konklusjoner utarbeidet under ledelsen av 
“Sentrumslederen”.

Erfaringer viser blant annet at offentlig kunst har kraften til å endre måten vi opplever 
våre byer. Kunsten kan revitalisere gater, forbedre den offentlige sikkerheten, inspirere 
mennesker, tiltrekke seg besøkende og forbedre innbyggernes livskvalitet. Videre viser 
det seg at ved å kombinere offentlige kunstprosjekter med en innsats rundt det å styrke 
byens innfrastruktur gjennom nye offentlige plasser eller sykkelveier blir det skapt 
tryggere og mer levende gater for alle. Samlet sett kan slike “lavkost”-, ofte temporære 
og skalerbare prosjekter, skape umiddelbart positive 
effekter i offentlige rom**.

Bruk av “street-art” vil være et middel for å oppnå en slik visuell og inspirerende effekt 
som bidrar til å knytte funksjonene sammen. En relativt kostnadseffektiv og rask løsning, 
fullt reversibel og samtidig mulig å utarbeide i en inkluderende prosess sammen med byens 
innbyggere. Ved hjelp av dette kan Kulturgata fremheves i byrommet, både visuelt og 
taktilt. Det er også dokumenterte erfaringer som viser at kunst i det offentlige rom har 
helsefremmende effekt, både fysisk og mentalt.

“Cities and citizens around the world are recognizing
the potential of art to reimagine roadways and vertical

infrastructure, improving street safety, revitalizing
public spaces, and bringing communities together.”

Asphalt Art Guide by Bloomberg Associates

**Bloomberg Philanthropies er en “pro-bono”-organisasjon som investerer i 510 byer og 129 land verden over for å 
bidra til forbedringer i samfunnet. 

Organisasjonen fokuserer på 5 hovedområder; kunst, utdanning, miljø, innovasjon på myndighetsnivå samt 
folkehelse. Organisasjonen har samlet en rekke av sine prosjekter i en guide, “Asphalt Art Guide”, 2019. foto: Lauren Click



Utsnittene viser eksempler på “street-art” som kan påføres både horisontale og vertikale flater for å formidle, inspirere 
og lede. Et enkelt og midlertidig grep i påvente av et gjennomarbeidet planverk med visjoner for fremtidig utvikling.

område for sammenhengende street art
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Touchscreen infotavler linket til en egen 
hjemmeside hvor arrangører og kommunen 
kan sette inn informasjon for besøkende med 
direkte informasjon om konserter, 
aktiviteter og tilbud i nærheten, ved hjelp av 
kart eller med veiviser.

Halden kommunes el-bysykler vil være et 
naturlig og brukervennlig tilbud i hvert 
kultursenter.

i



“Kulturgata”-diagram
Tanken er at imens sentrumsleder overordnet samler trådene hos de næringsdrivende, gårdseiere og kommunen for å nærme seg konkrete tiltak for å gjennomføre 
visjonen om å aktivere kulturkvartalet og sentrum forøvrig, gjøres det et street-art-prosjekt som et informasjonstiltak. Dette kunne gjøres ved at man etablerer 
et grafisk element som går fra havnen gjennom hele kulturgata og tar med seg kulturkvartalet. Estetisk utforming og gjennomføring må planlegges, styres og 
utføres av et kvalifisert team.

KULTURGATA

PARK
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