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et sceneskifte
Drømmen
Se for deg Kulturkvartalet. Tenk deg at du er på vei dit sammen med din kjære en 
fin varm vårkveld. Dere rusler nedover Storgata og titter inn gjennom vinduene i 
nisjebutikkene som ligger på rekke og rad. Her kan du få kjøpt alt fra instrumenter, 
kostymer, gamle plater, krims og krams. Tenk deg så at dere sitter ved et bord ved 
Ynglingen og nyter et kaldt glass hvitvin, eller Cola, om du heller vil det. Det er fullt 
på uteserveringen denne fine kvelden, så dere fikk det siste ledige bordet. Dere skal på 
Fredrikshalds Teater å se på Fredrikshalds Theaterselskabs versjon av Shakespeares 
«King Lear», men dere valgte å være tidlig ute for å oppleve det sydende livet i Kul-
turkvartalet. Det skjer liksom alltid noe der. På den nye scenen i parken foran det 
tidligere biblioteket, nå en kreativ hub, gjøres det klart til en liten konsert. Det er et av 
bandene på hubben som ønsker å prøve ut et par av låtene sine for et publikum, før de 
går i studio til Athletic Sound og spiller dem inn. Resten av musikkmiljøet har tatt seg 
pause fra øvelsene sine og kommer ut for å høre på. I parken er også dagens kunst-
marked i ferd med å pakke sammen. De fleste kunstnere har atelier i kulturfelleskapet 
og bærer utstyret sitt inn, mens de prater om dagens handler og framtidige prosjek-
ter. Du skvetter plutselig til lyden av en tuba, før en haug med unger stormer ut fra 
tidligere Aladdin kino etter å ha vært på korpsøvelse. Ved nabobordet sitter unge 
mennesker fra byens filmmiljø og diskuterer høylytt fra dagens innspilling. Tenk deg 
at du sitter der og lytter til alle lydene som strømmer ut i gatene. Lyden av unge og 
gamle som finpusser siste kunststykke. Lyden av kreativitet, samarbeid og glede. Og du 
tenker med deg selv; så heldige vi er som har Kulturkvartalet!

Bakgrunn for innspill
Høsten 2021 flytter Halden bibliotek og Aladdin kino ut av sine nåværende lokaler 
i Kulturkvartalet og inn i nye lokaler i Os allé. Flytting av virksomhetene medfører 
at store bygningsmasser i Kulturkvartalet blir stående tomme. I denne sammenheng 
ønsker Halden kommune forslag til transformasjon av bygningsmassen i Kulturkvar-
talet. 

Dette innspillet er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Mad arkitekter, Dark 
arkitekter og Halden kulturråd. 

Grunnlag
Mangelen på gode produksjons- og øvingslokaler for kulturvirksomhet i Halden, har 
vært kjent i mange år. Undersøkelser gjort av Halden Kulturråd viser at svært mange 
av byens kulturorganisasjoner, være seg innen musikk, scenekunst, billedkunst, film, 
lyd, kulturelle eller kreative næringer, for å nevne noen, har store problemer med å 
finne egnede og godt tilrettelagte lokaler som er sentralt plassert og som kan benyttes 
over lengre tid. Mange av byens kulturelle hjørnesteinsvirksomheter lever nærmest i en 
nomadetilstand, hvor man flytter virksomheten sin etter hvor man får mulighet å låne/
leie lokaler i en kort periode.  Lokalene virksomhetene benytter er ofte også svært 
dårlig tilpasset virksomheten. Dette fører til svært dårlige, fragmenterte og, i enkelte 
tilfeller, helseskadelige rammevilkår for det lokale kulturmiljøet i Halden. Utred-
ninger gjennomført på vegne av Halden kommune underbygger våre undersøkelser 
og konklusjon.

Halden kommune har et uttalt ønske om at kultur, kulturelle næringer, festivaler og 
arrangement skal bli kjernevirksomheter i Halden. Vinteren 20/21 fikk konsulent-
firmaet Hoff & Raanes i oppdrag av Halden kommune å utrede byens kulturelle og 
kreative næringer, med mål om å gi kommunen et godt beslutningsgrunnlag for 
videreutvikling av disse næringene. Sluttrapporten skal foreligge medio juni. Den 
foreløpige rapporten legger vekt på at Halden har et bredt spekter og stort antall kul-
turaktører som ønsker å være med å påvirke og utvikle byen. Kulturaktørene savner 
imidlertid arenaer for medvirkning og produksjonslokaler for produksjon. Ifølge 
Hoff & Raanes mener byens kulturutøvere at Kulturkvartalet bør tilrettelegges til 
dette formålet.  

Utfordringene i framtiden og gjeldende planverk
Kommuneplanen for Halden, samfunnsdelen 2018 – 2050, peker på hvilke utfor-
dringer Halden kommune står overfor i framtiden. Lav arbeidsdeltakelse, negativ 
befolkningsvekst, økt gjennomsnittsalder på innbyggerne, levekårsutfordringer, 
folkehelseutfordringer, lavt utdanningsnivå, utfordring i forbindelse med integre-
ring og utenforskap, og manglende attraktivitet for næringslivet, er noe av det som 
ramses opp. Planen referer til målsettinger med tilhørende tiltak. Målsettingene og 
tiltakene i planen må sies å være kunstig oppstykket og av en svært generell karakter. 
For eksempel innenfor en av de største utfordringene for Halden kommune; folke-
helseutfordringene, nevnes det ingen tiltak. Halden Kulturråd mener det er på tide å 
se framtidens utfordringer i nytt lys. Vi anser at det er behov for å se utfordringene i 
sammenheng og utforme tydelige målsettinger med konkrete tiltak som kan ha inn-
virkning på et bredt spekter av utfordringer. Og vi mener vi kan være til hjelp gjennom 
dette innspillet.    

4



Kultur definisjon - opplevelser og deltakelser  
Halden er på mange måter en levende kulturby. Antall arrangementer som gjennom-
føres i byen vår står ikke tilbake for andre sammenlignbare byer. Vi er også velsignet 
med flere kulturildsjeler som holder mye av frivilligheten, og barne- og ungdomskul-
turlivet i gang. Allikevel viser blant annet Hoff & Raanes utredningen at det ligger 
et stort uforløst potensial i det frie kulturlivet, og blant byens kulturelle og kreative 
næringer. For å forstå dette paradokset kan det være klokt å dele kulturvirksomheter 
i to hovedgrupper. Kultursatsing som har som mål å gi opplevelser til et publikum, 
og kultursatsing som har innbyggernes deltakelse som mål. Vår påstand er at Halden 
kommune ennå ikke har oppdaget mulighetene og fordelene med deltakende kulturvirk-
somhet, og derfor i stor grad ensidig satser på opplevelseskulturen, og da særlig arrange-
ment.    

Forslaget vårt
Med utgangspunkt i den informasjonen Halden Kulturråd har fått via egne un-
dersøkelser, innspill via Facebook-siden «Sceneskifte», samt Hoff & Raanes-utrednin-
gen, konkluderer vi med at behovet for egnede produksjonslokaler for byens kulturvirk-
somheter er nærmest prekært, og at det er nødvendig å få på plass en god kulturell 
infrastruktur om man ønsker et kulturelt mangfold i Halden. Vi mener det må være 
en like stor selvfølge at kultur trenger gode kulturarenaer, som at idretten trenger gode 
idrettsarenaer. Vi mener også det er naturlig å lytte til byens kulturorganisasjoner når 
de ønsker å samle mye av byens kulturliv i Kulturkvartalet.

Halden Kulturråd foreslår at det gjennomføres et forprosjekt med målsetting om å 
transformere deler av bygningsmassen i Kulturkvartalet til bruk for kunst, kultur, 
og utøvende kulturelle og kreative næringer. Utredning av organisatoriske og økon-
omiske modeller inkludert interessenter innen eie- og leieforhold vil være naturlige 
deler av forprosjektet.   

Vi vil senere argumentere for hvorfor vi mener en satsing på kulturvirksomhet i 
Kulturkvartalet vil gi store ringvirkninger og ha en svært positiv effekt på mange av 
byens utfordringer for framtiden, jfr. kommuneplan. 

“Tenk deg at du sitter der og lytter til alle lydene som strømmer ut i gatene. Lyden 
av unge og gamle som finpusser siste kunststykke. Lyden av kreativitet, samarbeid 
og glede. Og du tenker med deg selv; så heldige vi er som har Kulturkvartalet!”  
       
       Johnny Nilsen, leder Halden Kulturråd
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brukermedvirkning
Som utgangspunkt for innspillet opprettet vi et rom for brukermedvirkning. Denne proses-
sen ble utført via sosiale medier der det ble etablert en åpen Facebook-gruppe i begynnelsen 
av mai 2021. I denne gruppen ble det oppfordret til å gi innspill til ny bruk av Kulturkvartalet, 
dialog og diskusjon. Det ble jevnlig publisert relevante artikler, bilder og annet som bidro til 
stort engasjement blant medlemmene. De mange haldenserne som engasjerer seg i utviklin-
gen av Kulturkvartalet må ses på som en stor ressurs i den videre utredningen.

Et verdifullt underlag og inspirasjon til arbeidet.

Fakta per 15.06.2021 

Opprettet 03.05.2021

820 medlemmer

19.647 har sett gruppen på Facebook

92 oppslag

466 kommentarer

2582 reaksjoner (likes/hjerte etc)
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illustrasjonillustrasjon

Foto: Cristian H. Hansen/Halden Arbeiderblad
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Området som i dag kalles “Kulturkvartalet” er et sentralt byom-
råde med flere bygninger av kulturhistorisk verdi. Bygningene 
ligger nær hverandre og har rike verdier fra sin tidsepoke. Verd-
ier Halden som by må ta vare på for kommende generasjoner. 
Disse bygningene har verdi i seg selv, men også som en del av 
et miljø. I dette tilfellet har vi mulighet til å forene dette miljøet 
gjennom revitalisering og samprogrammering. Vi kan gi bygnin-
gene økt verdi i en byutviklingssammenheng ved å sørge for at de 
fylles med funksjoner som er tilgjengelige for allmenheten. Disse 
byggene har en historie og fortjener å forbli en del av Haldens 
historie, også for fremtiden.

Det ligger et stort potensiale i rommene mellom bygningene. 
Viktige arkitekturhistoriske verk i en sammenstilling som danner 
rammer for viktige gateløp og plasser. Ved å tilrettelegge for gode 
offentlige møteplasser sammen med disse verdifulle bygningene  
vil kvartalet og hele Halden sentrum øke sin attraksjonsverdi.

For en by i utvikling er det avgjørende at det legges gode og 
langsiktige planer for bruk av slike eiendommer og byrom. Det 
handler om å forløse potensiale, dyrke verdiene og tilføre nye. Se 
mulighetene. Et slikt område bør tilhøre byen og dens innbygge-
re. Gi folket eierskap til stedet og legg til rette for økt bruk. 

Et inspirerende område med stor verdi fortjener å bli verdsatt og 
fylles med liv og røre. 

et inspirerende område
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Kulturkvartalet i Halden er i særstilling 
hva angår praktbygg for folket. Kon-
servativen med landets eldste teatersal 
(1770), Fredrikshalds Teater (1838) med 
landets eneste barokksal med skrått sce-
negulv, Gutteskolen (1882), Samfundet 
(1891), Aladdin kino (1921) og Ynglin-
gen (1855) som sammen med mellom-
bygget mot Aladdin (1999) utgjør Hal-
den Kulturskole. I tillegg har vi Black 
Box, Frelsesarmeen og Folkets Hus. Alt 
innenfor en radius på 100 meter!

Foto: Cristian H. Hansen/Halden Arbeiderblad

Foto: Sara Helen Engmo/Halden Arbeiderblad



sceneskifte
11

parkeringsplass

Foto: Steinar Omar Østli/Halden Arbeiderblad

Kulturkvartalet preges i dag av forfall og 
enormt uforløst potensiale. 

Den storslåtte arkitekturen og de flotte 
rommene fortjener å igjen fylles med liv 
og røre. Haldens barokke kvartalsstruktur 
fortjener å settes i stand.

Ikke minst fortjener Haldens befolkning 
å se, oppleve og bruke praktbyggene som 
våre forfedre fikk oppført for mange kom-
mende generasjoner.
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Viktigheten av tilgangen til kulturopplevelser eller kulturdeltakelse har vel aldri vært så 
tydelig som under «corona-året» 20/21. At kulturvirksomhet er viktig for et samfunn 
er allikevel ingen ny anerkjennelse. Norsk kulturforum (NOKU) oppsummerer kort:

• Et mangfoldig kunst- og kulturliv er med på å styrke folks livskvalitet og helse
• Kunst- og kulturuttrykk er ytringer som er vesentlige for demokratiet og fellesskapet
• Et sterkt kunst og kulturliv er nøkkelen til et bærekraftig samfunn

Man kan på mange måter si at tilgangen på kulturaktiviteter definerer et samfunn. I 
samfunn hvor det er tilgang på et mangfoldig kulturtilbud, og hvor kultur og variert 
kulturaktivitet ansees som sentrale elementer i kommunale planer og i politiske pros-
esser, opplever man et «oppblomstring» også på andre områder.

«When arts and culture interweave in the fabric of a community, it helps cities attract 
tourists, diverse talent, bring about innovation and grows the economy.” 

(Bold Business)

I sammenheng med det vi vet om hvilken effekt kulturvirksomhet kan ha på et sam-
funn, samt de utfordringene som det refereres til i det kommunale planverket, mener 
Halden Kulturråd det ligger et stort uforløst potensial for Halden som by. 
 
Holistisk modell
Halden Kulturråd er opptatt av nødvendigheten med å «se det store bildet». Om man 
ønsker å utvikle et kulturelt mangfold som kommer alle innbyggere i byen til gode, kan 
ikke kultur og kulturvirksomhet sees på som enheter løsrevet og adskilt fra det samfun-
net det lever i. 

Juni 2020 fikk Halden Kulturråd i oppdrag å levere et innspill til daværende arrange-
mentsstrategi.  I innspillet presenterte vi en holistisk modell som vi mener viser hvor-
dan Halden kan gå fram for å lykkes med ønsket om å være en festival- og arrange-
mentsby. Modellen tar utgangspunkt i at man ikke kan se på arrangement som aktivitet 
atskilt fra det systemet det er en del av, nemlig kulturvirksomhet. Siden hver enkelt del i 
virksomhetskjeden påvirker de andre, er vi av den oppfatning at om man skal lykkes med 
arrangement så kreves det tiltak som retter seg mot hele den kulturelle virksomhetskjeden.

Den holistiske modellen sider videre at resultatene av en satsing på kultur vil bli større 
om man ser på helheten av virksomhetskjeden snarere enn summen av dens deler. Ef-
fekten av en samlet virksomhetskjede, er således større enn de enkelte delene hver for 
seg. 

Kulturens samfunnsrolle
 - en verdiskaper

Halden Kulturråd mener det vil være nyttig å ta utgangspunkt i det samme teoretiske 
fundamentet når vi skal argumentere for hvorfor det er lurt å satse på kulturvirksom-
het i Kulturkvartalet. Ved å benytte en holistisk tankegang ønsker vi å vise hvordan 
kulturvirksomhet og kulturaktivitet i Kulturkvartalet henger nøye sammen med og 
påvirker andre svært sentrale forhold i Halden. 

Perspektivene
Å satse på kultur og kulturaktivitet i Kulturkvartalet kan i politisk sammenheng anses 
som et tiltak. Med utgangspunkt i et holistisk tankesett vil et slikt tiltak ha påvirkning 
på mange andre forhold enn kulturvirksomhet i samfunnet vårt, ettersom kulturvirk-
somhet er en del av et helt system. Vi vil i det nærmeste prøve å identifisere de andre 
delene i dette systemet, og vise hvordan de blir påvirket av en satsing på kulturaktivi-
tet i Kulturkvartalet. For å tydeliggjøre at de enkelte delene danner ett helt system vel-
ger vi å definere enkeltdelene som perspektiv. Som vi skal se, mener Halden Kulturråd 
at det kan gi store synergieffekter å samle Haldens kulturvirksomheter. 
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Kunstnerperspektivet
Norsk kulturforum (NOKU), en interesse- og kompetanse organisasjon for kom-
muner og fylkeskommuner, har utviklet en sjekkliste med 10 punkter som dersom 
oppfylt vil gi lokalsamfunnet: «…et rikt kunst- og kulturliv som vil være drivkraften 
for bedre livskvalitet og gode, demokratiske samfunn.» (NOKU). Disse punktene er: 

1. Har vi en aktiv og planlagt kulturpolitikk? 
2. Er kulturen variert og mangfoldig? 
3. Finnes det kulturtilbud for alle i befolkningen? 
4. Har alle barn og unge et godt, variert og tilgjengelig kunst- og kulturtilbud? 
5. Lever kunsten i lokalsamfunnet? 
6. Finnes gode rammer for både profesjonelt og frivillig kulturliv? 
7. Finnes det egnede kulturlokaler? 
8. Blir kulturarv, lokal identitet og lokale historier tatt vare på og brukt? 
9. Har befolkningen engasjement for kunst og kultur? 
10. Er det kulturfaglig kompetanse og kapasitet i forvaltningen?

Grunnlaget for all kunst- og kulturvirksomhet er gode rammevilkår. Ved å samle 
mye av byens kulturorganisasjoner i et sentralisert område i Halden og tilby disse 
rimelige produksjonslokaler, vil rammevilkårene for byens kulturvirksomheter bli 
kraftig forbedret, i tillegg til at man kan «huke av» mange av punktene på sjekklista 
til NOKU. 

En sentralisering og deling av lokaler, kan også være ressursbesparende. Våre an-
takelser er derfor en slik satsing vil få store innvirkninger på det lokale kulturlivet. 

Produksjonslokaler
Å ha tilgang til gode produksjonslokaler er en like viktig rammefaktor for alle kul-
turutøverne som tilgangen til gode idrettsanlegg er for idrettsutøverne. Men som vi 
tidligere har vært inne på er det mangel på gode produksjonslokaler for byens kunst- 
og kulturmiljø. Man kan derfor anta at mangelen på produksjonslokaler har virket 
begrensende på byens kulturliv. Ved å tilby kulturen gode, faste øvings- og produksjon-
slokaler tror vi man legger til rette for økt kulturell aktivitet og deltakelse blant byens 
kulturorganisasjoner og innbyggere. 

Det er blant annet behov for atelier, øvingsceller og øvingsscener for musikk/teater, 
lydstudio, keramikkverksteder, skrivestuer, produksjonslokaler for film, også videre.

Møteplasser 
Ved å samle mye av byens kulturliv i et «avgrenset» område skapes kulturelle møteplas-
ser, som øker sannsynligheten for samarbeid mellom kulturutøverne. Resultatet kan 
bli spennende og innovative kunstprosjekter på tvers av kulturelle sjangre. Man kan 
også se for seg at lokalene inneholder en Kunstlab hvor de ulike kunstmiljøene kan 
møtes og utvikle nye kunstuttrykk. Videre er det behov for oss ulike typer møterom/
fellesrom som kan deles av brukerne av byggene, eller lånes/leies av organisasjoner 
som er av behov for møterom.     

Framvisningslokaler
I tillegg til produksjonslokaler er byens kulturmiljø opptatt av å ha tilgjengelige fram-
visningslokaler. Nærheten og tilgangen til flere typer framvisningslokaler som galler-
ier og scener er viktig for kulturutøverne, og at kulturutøverne har gode muligheter 
til å vise fram og, eventuelt, selge kunsten sin til et publikum når de selv ønsker det. I 
og rundt Kulturkvartalet er det mer enn 10 scener av ulik art. Noe som betyr at musikk 
og scenekunst vil ha gode vilkår for øving og framvisning uansett hvilken sjanger de 
jobber med. I tillegg er det behov for gallerier og utstillingslokaler for all type kunst. 
 
Felles verksteder
Flere av byens kulturutøvere forteller at de savner tilgang til verksteder for produks-
jon av kulisser, rekvisitter og kostymer. Kulturkvartalet kan inneholde både verksted 
og systue, som de ulike kulturutøverne kan dele på å bruke. 

Felles ressurser  
Ved å samle kulturorganisasjonene kan man også tenke seg at man samler og deler 
nødvendige ressurser som teknikk, scenografi, kostymer, noter også videre. På denne 
måten får man på plass en delingskultur som øker kulturutøvernes tilgang til nødvendig 
materiell og forenkler produksjoner, samtidig som det gjør produksjonene billigere.

Som vi forstår er Halden Kulturråd overbevist om at en satsing på kulturell infras-
truktur i Kulturkvartalet vil gi kulturen et voldsomt løft og føre til en aktivitet innen 
de fleste sjangre av kunst og kultur som vi aldri tidligere har sett maken til i Halden. 
Sammenlignbare kunst- og kulturprosjekter i andre byer viser hvordan interessen for 
å utøve kunst- og kultur øker med tilstedeværelsen av god kulturell infrastruktur. Det 
er også godt dokumentert at slike prosjekter gir store positive ringvirkninger for sam-
funnet. Halden Kulturråd regner med at det som virker andre steder i landet, også vil 
virke i Halden. La oss se litt på hvilken effekt vi mener satsing på kulturell infrastruk-
tur kan ha på Halden-samfunnet.



“Man kan på mange måter si at tilgangen på kulturaktiviteter definerer et samfunn.”
       
        Johnny Nilsen, leder Halden Kulturråd
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Foto: Jon Rongen/Halden skolemusikkorps
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Næringsperspektivet
I Kulturutredningen 2014 heter det:
«En sentral antakelse er at kunst- og kulturproduksjon sammen med kulturbaserte 
næringer som reiseliv representerer et stort verdiskapingspotensial i framtiden. På 
samme måte som kulturnæringene tenkes å bidra til økonomisk utvikling, tenkes den 
økonomiske utviklingen å bidra til mer kulturproduksjon.»

Halden har gjennom årene fostret mange talenter innen kunst- og kultursektoren. 
Magnus Høiberg, Øystein Karlsen, Sanne Kvitnes, Rebekka Rognøy, Therese Næss 
Diesen bare for å nevne noen av de som ligger fremst i hukommelsen.  Vi har ar-
tister på internasjonalt og nasjonalt nivå, manusforfattere og regissører innen tv og 
film, filmprodusenter, produsenter av lyd, kunstnere og mye mye mer. Felles for svært 
mange er at ønsket om en yrkeskarriere innen kreative og kulturelle næringer har 
ført dem bort fra Halden. Talentene opplever ikke at det er lagt til rette for å drive 
og utvikle kreative næringer i byen, og søker seg ut. Dette er næringer som kunne gitt 
Halden sårt trengte arbeidsplasser og inntekter. Når Halden kommune i sitt planverk 
henviser til kulturelle næringer som framtidig inntektskilde, så må de ta inn over seg 
at kommunen må legge til rette for at slikt skjer. Vi må beholde talentene og arbeid-
splassene i Halden. Halden Kulturråd vet at flere unge svært talentfulle Haldensere 
ønsker å flytte sine virksomheter til byen, om det er rammevilkår for dette. En satsing 
på kreative og kulturelle næringer i Kulturkvartalet kan føre til at flere velger å legge 
basen for sin virksomhet i Halden.  

Halden Kulturråd mener Kulturkvartalet er svært godt egnet for å etablere en såkalt 
kreativ hub. En kreativ hub kalles det når man samlokaliserer små bedrifter innen-
for kreative, kulturelle og opplevelsesnæringer. Det finnes svært mange eksempler 
på kreative hubber rundt i landet. Noen har vært virksomme i over 20 år. Tanken 
er at bedriftene i hubben gjennom samarbeid drar nytte av hverandres ressurser og 
kompetanse, og derved øker konkurranseevnen. I en kreativ hub vil det kunne være 
bedrifter som holder på med film og filmproduksjon, lys- og lydteknikk, lydstudio, 
manus, forskjellige typer arrangementer, produksjon av kunst, også videre. Halden 
Kulturråd mener en kreativ hub med egnede produksjonslokaler i Kulturkvartalet kan 
trekke til seg flere typer kreative næringer til byen. 

Halden kommune har et uttalt ønske om at Halden skal bli en viktig aktør innen 
arrangement og festivaler. Kulturkvartalet har ved flere anledninger vist seg å være 
perfekt egnet til denne type virksomhet. Beliggenheten i sentrum med nærhet til alle 
byens fasiliteter, nærheten mellom scenene og kulturarenaene, og variasjonen i type 
scener i kvartalet, gjør området nærmest unikt. Halden Kulturråd mener Kulturk-
vartalet og dets scener derfor må inkluderes i Halden kommunes planer for arrange-
mentsbyen Halden.    

Ved å gjøre atelier og utstillingslokaler tilgjengelig for kunstnere tror Halden Kultur-
råd det vil være mulig å tiltrekke seg profesjonelle kunstnere til Halden. Vi har lært 
at kunstnere er på flyttefot, og helst flytter virksomheten sin dit hvor forholdene ligger 
best til rette.

Østfoldmuseene er en sentral aktør i Kulturkvartalet og kan bli en sentral samarbe-
idspartner for de kulturelle næringene. Både som utleier av scenerom, men også som 
driver av et framtidig teatermuseum. I tilknytning til en kreativ hub med mulighet for 
gallerier og utstillingslokaler for kunst, vil et slikt museum kunne bli en attraksjon for 
så vel fastboende som besøkende. Videre tror Halden Kulturråd det vil følge næringer 
i «kjølvannet» av en satsing på kultur i Kulturkvartalet. Økt aktivitet i området blant 
kulturutøvere, men også blant tilreisende og turister, gjennom hele dagen kan gjøre det 
interessant å drive kaféer, restauranter, puber, nisjebutikker, også videre i området.  

Kompetanse- og kunnskapsperspektivet
I Kommuneplanen for Halden, samfunnsdelen 2018 - 2050 oppgir Halden kommune 
lavt utdanningsnivå som en av utfordringene for framtiden. Innbyggerne i Halden har 
generelt lavere utdanning enn ønskelig, noe som igjen virker inn på arbeidsdeltakelsen 
og evnen til å bidra i det økonomiske felleskapet. 

Halden Kulturråd mener en satsing på kulturell infrastruktur og dermed økt kulturell 
aktivitet i Kulturkvartalet vil virke inn på utdanningsnivået til byens befolkning på 
flere måter. 

“Involvement in the arts is associated with gains in math, reading, cognitive ability, crit-
ical thinking, and verbal skill. Arts learning can also improve motivation, concentration, 
confidence, and teamwork.”

For det første har deltakelse i kulturaktiviteter en positiv effekt på våre evner til å lære. 

«Kulturfeltet er i seg selv en arena for å lære å lære, å vurdere seg selv, og å jobbe for å 
nå et mål. Det er også en arena for å lære seg samspill med andre, og å være en del av 
noe som er større enn seg selv. Kulturfeltet utfordrer og aktiviserer ulike deler av san-
seapparatet vårt, det visuelle, det taktile, auditive osv. Dette gjør oss i stand til å ta inn 
over oss verden med større bevissthet. Kulturuttrykkenes symbolikk utfordrer oss 
også til å reflektere over det vi opplever, og gjøre oss opp våre egne tolkninger. Denne 
prosessen bidrar til både meningsdannelse og verdidannelse.» (KS, kommunesek-
torens organisasjon) 
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For det andre mener Halden Kulturråd at ved å samle byens kulturkompetanse i Kul-
turkvartalet, det være seg den frie og frivillige kulturen eller kreative og kulturelle 
næringer, vil man etablere noe som kan minne om en kulturkompetansepark. «Kom-
petanseparken» vil gjøre det enkelt for kulturnæringene å dele kompetanse eller å 
samarbeide om å utvikle ny kompetanse sammen. «Kompetanseparken» vil også 
gjøre det enklere for næringene å samarbeide om ulike prosjekter. Et annet resultat 
av «Kompetanseparken» kan være at den også tiltrekker seg kompetanse og næringer 
utenbys ifra. Halden kan bli stedet man ønsker å være, fordi det er der kompetansen og 
næringene er. Kompetanse og næring tiltrekker kompetanse og næring.  

For det tredje vil en «Kompetansepark» kunne sette i verk tiltak for å utvikle grun-
nleggende kompetanse blant byens interesserte befolkning. Kompetanse gjøres lett 
tilgjengelig for folk flest ved at kulturvirksomhetene videreformidler den kompetanse 
de innehar til andre interesserte. Det kan også tenkes at næringene eventuelt kan 
utdanne fagfolk selv. 

Et annet tiltak vil kunne være å koble kulturvirksomhetene og «Kompetanseparken» 
i Kulturkvartalet på skolene i byen. På denne måten kan man se for seg at kulturvirk-
somhetene tilbyr kurs og undervisningsopplegg som hjelper byens skoler med å oppfylle 
kunnskapsmålene. Ved å samarbeide med kulturvirksomhetene i Kulturkvartalet et 
det også mulig at Kulturskolen kan utvide sitt tilbud til byens barn og unge på en 
rimelig måte. 

Videre vil en satsing på kulturfag i Halden kunne verne om og utvikle talentfulle barn 
og unge, slik at talentene slipper å reise ut av byen for å få kompetanse. Et samarbeid 
mellom kulturvirksomhetene i Kulturkvartalet og Halden videregående skole kan gi 
positive synergieffekter for begge institusjonene. Det bør også sees på muligheten for å 
få til et samarbeid med Høgskolen i Østfold, avdeling Remmen, med tanke på planlagte 
kunstfagstudier og muligheten for å ta i bruk den kulturelle infrastrukturen i Kulturk-
vartalet til dette. 

Halden Kulturråd har også blitt kontaktet av en aktør som ser på muligheten for å 
etablere en instrumentmakerskole på fagskolenivå. Å få etablert et slikt studie i Kul-
turkvartalet, gjerne i samarbeid med mastergradstudiet for kunstfag ved Høgskolen i 
Østfold, vil være et fantastisk tilskudd til Halden, og bør utredes nærmere. 

Folkehelseperspektivet
Kommuneplan for Halden, samfunnsdelen 2018 – 2050 avdekker en av de store ut-
fordringene for Halden kommune i framtiden, nemlig folkehelsen. Arbeidsdeltakelsen 
i Halden er svært lav og antall personer som er trygdede eller avhengig av hjelp er høy. 
I tillegg til de utfordringene dette gir på individnivå, med fattigdom, rus, fysiske og 
psykiske problemer, følelse av avhengighet av andre, hjelpeløshet og skam, medfører 
det også store økonomiske utfordringer for byen på systemnivå. 

November 2019 offentliggjorde Verdens helse organisasjon (WHO) en rapport som 
konkluderte med at det er sammenheng mellom kulturutøvelse og helse. «Helseun-
dersøkelsen i Trøndelag 2017-2019, HUNT4» konkluderer med det samme:

«Å tilhøre et fellesskap med andre, delta i og oppleve noe som er meningsfylte for 
dem selv, og det å bety noe for andre er nok faktorer som spiller inn. Vi vet fra tidlig-
ere HUNT-data at kulturdeltakelse, både som tilhører og som aktiv deltaker, påvirker 
dødelighet blant nordmenn. Kulturdeltakelse reduserer risiko for tidlig død, rett og 
slett. Mange opplever en økt livskvalitet ved kulturaktivitet. Det blir en god sirkel, der 
bedre helse og økt livskvalitet påvirker hverandre.» 

Å samle kulturlivet på et område betyr at flere mennesker samles på et sted. Dette 
skaper rom for sosiale møteplasser. Fellesskap og samhandling med andre trekkes i 
forskningen fram som nøkkelfaktorer for god folkehelse. I kulturarven finner vi identitet 
og tilhørighet gjennom å se oss selv i en større sammenheng. Kulturutøvelse er i stor 
grad sosiale prosjekt. Mennesker samles om en felles aktivitet og et felles mål. Dette 
knyter menneskene sammen. Vennskap bygges. Vi får følelsen av å være en del av et 
felleskap. Kulturdeltakelse er den beste medisinen mot ensomhet.

Samtidig kan det å delta i kunst- og kulturprosjekter også være viktig på et mer indi-
viduelt psykologisk nivå. Kunsten uttrykker mer enn hva ord kan formidle, den berører 
vårt innerste, våre emosjoner og relasjoner. Den gir rom for å oppleve mestring, trygg-
het og styrke. I tillegg påvirker for eksempel musikk områder i hjernen som styrer 
blodtrykk, språkferdigheter, motoriske ferdigheter osv. Kultur påvirker dermed både 
vår mentale og fysiske helse. 
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Vi tror også at en satsing på kreative og kulturelle næringer i Kulturkvartalet kan åpne 
muligheter for kurs og kompetanseheving innen kulturfag, og «lavterskel» arbeid-
splasser som sysselsetter mennesker som ellers ville falle utenfor arbeidslivet. På denne 
måten kan et kulturelt aktivt Kulturkvartal også virke inn på arbeidsdeltakelsen. 

Som vi har sett tror vi at ved å tilby byens frie og frivillige kulturmiljøer, samt byens 
kreative og kulturelle næringer egnede produksjonslokaler i Kulturkvartalet, vil det 
føre til flere kulturtilbud og økt aktivitet blant byens kulturvirksomheter. Noe som 
vil ha påvirkning på innbyggernes muligheter for kulturdeltakelse, som igjen vil ha 
innvirkning på folkehelsen. 

Å tilby kulturvirksomheter egnede produksjonslokaler kan også ha mer direkte inn-
virkning på utøvernes helse ved at produksjonen blir flyttet ut av helseskadelige lokaler 
som trange klasserom, bomberom eller kjellere.

Integreringsperspektivet
Halden er et multikulturelt samfunn, i den betydning at mange av dets innbyggere 
har et sett med tradisjoner og levesett, og føler tilhørighet til andre, eller flere nas-
jonaliteter enn det Norske. Et multikulturelt samfunn kan være berikende for inn-
byggerne, men det stiller også samfunnet overfor en del utfordringer. Kulturelle mo-
tsetninger, misforståelser, uvitenhet og fordommer kan spre seg blant innbyggerne. 
Mangel på forståelse for hverandres kulturer kan føre til konflikt og isolasjon. Her kan 
kunst- og kulturaktiviteter spille en særlig viktig rolle. 

Fargespill Østfold er en kulturorganisasjon som viser hvordan man kan koble kul-
turvirksomhet sammen med interkulturell forståelse og integrering. Fargespill er en 
arena hvor barn og unge uavhengig av kulturelt opphav samarbeider om felles multi-
kulturelle prosjekt. Samtidig som de lærer hverandre og hverandres kultur å kjenne, får 
de også muligheten til å vise fram sin egen kultur og dens kulturuttrykk. Vennskap og 
forståelse knytes på tvers av nasjonaliteter og kulturer.     

Som Fargespill Østfold skaper kulturelle møteplasser for barn og unge, kan man se 
for seg at et levende Kulturkvartal kan fungere på samme måten i større skala. Et sted 
hvor kulturer og kulturuttrykk møtes og lærer hverandre å kjenne gjennom kunsten.

“Art can be a language shared between individuals, nations, and cultures. It can rede-
clare identities that have been lost or abandoned when people find new homes. It gives 
migrant voices a means of being heard in an otherwise unsympathetic world.” 
  (Tate Arts Magazine) 

Kulturkvartalet kan dermed bli Haldens viktigste arena for integrering og bekjem-
pelse av utenforskap.

Byutviklingsperspektivet
Halden har for øyeblikket en negativ befolkningsvekst og innbyggernes gjennom-
snittsalder er stigende. Dette medfører utfordringer for kommunen, slik Kommune-
plan for Halden, samfunnsdelen 2018 – 2050 sier noe om. Videre har kommunen en 
målsetting om å få til økt tilflytning til byen. For å få til dette er kommune avhengig av 
å sette i verk tiltak som gjør byen mer attraktiv for potensielle tilflyttere. Å etablere et 
kulturelt «senter» i Kulturkvartalet er i bunn og grunn et byutviklingsprosjekt og kan 
påvirke byens framtidige utvikling på mange måter. 

“Arts and culture have become prominent factors in the planning of post-industrial and 
creative cities. Post-industrial urban development depends on the role of the arts in the 
city.”

(Volker Kirchberg)

I moderne byplanlegging er tilgangen til kunst og kultur for byens innbyggere sett 
på som et sentralt punkt. Forskning viser at byer med et variert kulturelt tilbud til in-
nbyggerne er mer attraktive enn byer med smalere tilbud. Forskning viser også at det 
særlig er middelklassen som blir tiltrukket av «kulturbyer». Når Halden ønsker å være 
attraktive og tiltrekke seg mennesker i middelklassen, vil det derfor være viktig å benytte 
kunst og et mangfoldig kulturtilbud som tiltak. Et «kultursenter» i Kulturkvartalet vil 
være nettopp et slikt tiltak. Her vil det være mulighet for både å oppleve variert kunst 
og kultur, men også delta i varierte kunst og kulturprosjekter for innbyggerne. 

Kulturkvartalet, gågata og områdene rundt har i lengre tid blitt tømt for aktivitet. 
Denne delen av byen virker rett og slett relativ død for turister og besøkende som 
forviller seg dit. Økt aktivitet i Kulturkvartalet vil skape en levende by. Levende byer er 
mer attraktive enn døde.
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Ved å flytte kulturell kjernevirksomhet ut av Kulturkvartalet, midt i sentrum, ut til 
kantene, sammen med butikker og dagligvarehandelen, er Halden Kulturråd av den 
oppfatning at sentrum i byen er i ferd med å deles i to. Nord- og sydsiden. Et bevis på 
dette er behovet for et «Områdeløft nord», som gjennomføres i disse dager. En slik 
deling av byen mener vi er uheldig og unødvendig. Slik vi ser det vil et «kultursenter» i 
Kulturkvartalet knyte nord- og sydsiden sammen og danne et helt sentrum. Et helhetlig 
sentrum vil virke mer forlokkende på turister og potensielle tilflyttere.

Etter vår mening vil et levende Kulturkvartal, fylt til «randen» med kultur og kulturop-
plevelser, kunne lokke til seg beboende, besøkende, turister og tilflyttere. Kvartalet har 
potensial til å bli Haldens viktigste ansikt utad. Et reklamevindu for hvorfor det er så 
fint å bosette seg her.

Bevarings- og miljøperspektivet
Kulturkvartalet har mange dimensjoner. Kvartalet består av en rekke verneverdige 
og fantastisk flotte signalbygg. Kulturminner og god arkitektur bidrar til inkluderende 
miljøer som fremmer trivsel. Samtidig kunne bygningene vært en turistattraksjon i 
seg selv om de var blitt vedlikeholdt bedre. Sammen med de andre historiske byg-
ningene i området, som Kongegården, Rådhuset, Tungegården, Brannstasjonen og 
Wielgården, danner bygningene i Kulturkvartalet et vakkert kulturhistorisk kvartal. 
Kulturens ansvar i forhold til bygningene bør være å fylle dem med aktivitet og liv. Å 
fylle gamle vakre bygg med kultur viser seg gang på gang å være rett medisin. Kom-
binasjonen historiske bygg og kultur hører liksom sammen. Gamlebyen i Fredrikstad 
er et eksempel. Gamlebyen holdes i live og trekker til seg svært mange besøkende hvert 
år på grunn av kulturvirksomhetene som drives der. Det vil naturligvis være mulig å få 
til noe lignende i Halden.

Halden kommune har en målsetting om å være en «grønn» kommune, som tar FNs 
bærekraftmål på alvor. Å gjenbruke bygninger er viktig for å få ned klimagassutslip-
pene raskt. Byggebransjen står globalt for 40 prosent av utslippene. I Norge er tallet 
15 prosent. Det er likevel betydelig, siden vi har forpliktet oss gjennom Parisavtalen 
til å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Dagens gjenbruk kan bli morgendagens 
arkitektur, skrev Gaute Brochmann nylig i Morgenbladet. Dagens arkitektur og by-
plangrep må vi dessuten leve med i lang tid. Nå som bilene i større grad forsvinner 
fra våre bysentra, har byutviklere en større mulighet. Vi kan skape byrom som bidrar 
til det gode liv for befolkningen – eller ikke. 

Dette er gode argumenter for å bevare kulturkvartalet. Ikke bare som et sted for å 
drive kultur, men også som kulturhistorisk område i sentrum av Halden.

“Nå som bilene i større grad forsvinner fra våre bysentra, har byutviklere en større 
mulighet. Vi kan skape byrom som bidrar til det gode liv for befolkningen – eller ikke.” 
        
        Johnny Nilsen, leder Halden Kulturråd
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Rotvoll Kunstnerkollektiv SA er et arbeidsfellesskap for 
profesjonelle kunstnere i Trondheim, med hovedvekt på visuell 
kunst og musikk. 

Med sine 65 kunstnere er dette trolig det største kunstnerhuset i 
Norden som er åpent for søkere fra alle kunstarter. 

RKK har siden oppstarten i 2019 raskt etablert seg som en 
møteplass for det profesjonelle kunstmiljøet i Trondheim. 

Lokalene leies av AHA Eiendom AS, og fellesverkstedet er 
organisert som et Samvirkeforetak med daglig leder og styre.

referanseprosjekt
Rotvoll kunstnerkollektiv

“Visjonen for Rotvoll Kunstnerkollektiv er at være et kulturelt 
kraftsenter, hvor profesjonelle aktører innen kunst og musikk 
sammen kan skape gode arbeidsforhold, nye samarbeid og 
samtidig åpne opp huset for kulturelle aktiviteter til et bredt 
Trondheims-publikum.”
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referanseprosjekt
not quite (SE)

I hjertet av den unike møllebyen Fengersfors i nordre Dalsland i 
Sverge har man siden 2002 utviklet et levende kultursenter i den 
gamle papirfabrikken. 

Her har kunstnere og håndverkere av forskjellige slag sine studio-
er, kurs og workshops. Her er også kunstgallerier, galleri, butikk 
og kafé. På en vanlig dag ryker det fra keramiske ovner, aske og 
varme sager, og det kureres utstillinger og konseptuelle 
forestillinger. 

Her kan man nyte mat og kaffe samtidig som man opplever ett av 
årets størrere eller mindre arrangementer. Resultatet av dette er at 
Not Quite på kort tid har blitt en av de viktigste 
turistdestinasjonene i regionen. 

Kombinasjonen av førsteklasses kunst og håndverk i naturskjøn-
ne Dalsland, tilrettelagt for de gode opplevelsene, har vist seg å 
være et vinnerkonsept.

“Visjonen for Not Quite er å skape grobunn 
for all slags kreativitet, både produksjon og 
fremvisning, en butikk og kafé der alle kan 
ta del i den boblende kreativiteten i de Dal-
slandske skoger”
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Kulturhuset St. Croix har i snart 30 år huset et rikt og variert 
tilbud for byens befolkning. Huset som tidligere var en skole, 
fungerer i dag som en offentlig fellesstue, med arrangementer og 
tilbud for barn, ungdom, og voksne. 

Hit kan alle komme, og være sammen på nye måter gjennom 
aktiviteter, kurs, workshops, forestillinger, og intime konsertopp-
levelser. En rekke leietakere og ildsjeler holder kurs for byens 
befolkning.

I hjertet av huset ligger husets hjemmekoselige og barnevennlige 
vegetarkafè, med mulighet for å kjøpe seg en kopp kaffe, deilige 
kaker, vegetarmat, og mer.

referanseprosjekt
St. Croix-huset

“Et hus som bringer folk sammen.”
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A-porten kunst- og kulturhus har ca 50 atelierer med utøvende 
innen billedkunst, skulptur, grafikk, grafitti, kunsthåndverk, foto, 
musikk, lydstudio, design, mote og søm, m.m. 

Hvert atelier drives selvstendig av den enkelte kunstner, men det 
arrangeres faste fellesutstillinger flere ganger i året.

Bygningen er en administrasjonsbygning på Borregaard fra 
slutten av 1800-tallet.

Den årlige Novemberutstillingen tiltrekker 1000-1500 gjester, og 
det er åpen kafé for anledningen.

“A-Porten har vært i drift i over 25 år, 
og har ventelister på kreative mennesker 

som ønsker å leie lokaler. Så det kan ikke 
betegnes som et “blaff.”

referanseprosjekt
A-Porten kunsthus
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kulturkvartalets rolle i byen

Kulturkvartalet har en unik sentral plassering i Halden sentrum. 

Et kulturkvartal skal være en naturlig møteplass i en by. Et sted for mennesker i alle 
aldre, til alle døgnets tider. Det skal være åpne og utadrettede funksjoner i form av 
utstillinger og serveringstilbud, sambruk mellom ulike kreative funksjoner innen 
kultur, et trygt og godt byrom for opphold, konserter og lek. Et område med en 
blanding av tilbud, arbeidsplasser og boliger. Attraktive byområder vil gjøre det 
attraktivt å bosette seg i sentrum. Når det er attraktivt å bosette seg i sentrum vil 
det bli attraktivt å satse på utvikling, både for utviklere av eiendom og for nærings-
virksomheter. Et samlet kulturkvartal vil generere en større menneskestrøm, både 
til kvartalet og områdene i tilknytning. En 2-veissynergi der kvartalet gir til byen og 
byen gir til kvartalet. I et tenkt scenario vil eksempelvis foresatte til barn som 
kulturutøvere i kvartalet har stor tilgang på diverse tilbud og nærhet til sentrale 
byrom mens de venter på at fiolintimen eller danseskolen pågår. Kulturkvartalet vil 
på sikt gi et økt grunnlag for de eksisterende og etablering av nye næringsvirksom-
heter i Storgata.

Fra Kulturkvartalet kan man nå de fleste byrom, handelsområder og tilbud til fots 
på få minutter. Det er samtidig umiddelbar nærhet til kollektivholdeplass og kort 
avstand til kollektivknutepunkt i Busterudparken samt jernbanestasjonen. 
Kulturkvartalet har direkte tilknytning til Storgata som er den naturlige forbindelsen 
for gående og syklende gjennom sentrum. Storgata fungerer som en link mellom kul-
turfunksjonene som flytter inn i det tidligere «Halden Storsenter», Busterudparken 
med musikkpaviljong, lekeplass og skøytebane, og videre sørover til elvepromenaden, 
Torget, Kultursalen og havna. Det ligger i dag en rekke konsertscener i umiddelbar 
nærhet til Kvartalet og vil også i fremtiden være et 
verdifullt tilskudd. Når utbyggingen av jernbanetomten iverksettes vil aksen Oscars-
gate - Fisketorvet med ny broforbindelse sammen med Storgata bli naturlige gang-
forbindelser som knytter de ulike attraksjonen i sentrum sammen.

Kulturkvartalet ligger relativt nært både Os skole og Halden videregående skole og 
kan således være et tilskudd både i forhold til arealer, funksjoner og utstyr. Sambruk 
av skreddersydde lokaler med riktig utstyr og nødvendige fasiliteter vil være til nytte 
også i undervisningsøyemed, og et slikt tilbud er uten tvil verdifullt for skolene i 
sentrum.

Det vil oppstå synergier mellom de ulike kulturelle fagområdene ved å samle disse 
innenfor et geografisk område. Samarbeid på tvers av fag og tilbud vil kunne danne 
nye og spennende arenaer for læring, utøvelse og produkter. Ved å plassere de ulike 
utøverne sammen vil digital produksjon og kunst, musikk, dans, film og foto og så 
videre enklere kunne dra nytte av hverandre og utvikle hverandres felt. Dette i kom-
binasjon med undervisning og samarbeid med profesjonelle aktører vil legge til rette 
for uvurderlig kompetanseheving.

En attraktiv by trenger attraktive byrom. For at byrom skal føles trygge og samtidig 
invitere til opphold kreves det at det tilrettelegges for bruk over store deler av døgnet, 
året igjennom. Det bør finnes tilgang på variasjon i tilbud for å favne bredest mulig. 
Videre må det planlegges etter premisser for gående og syklende, ha gode fysiske 
kvaliteter, tilstrekkelig med belysning, vegetasjon og ulike former for møblering og 
aktivitetsattraksjoner. Ikke minst må det være universelt utformet og tilgjengelig for 
alle. Det må legges opp til en sammensetning av ulike funksjoner som bidrar til liv 
til ulike deler av døgnet. Arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, servicetilbud og boliger 
vil sammen sørge for at det vil ferdes mennesker i området til ulike tider gjennom 
døgnet. 

Demografiske undersøkelser viser at det er høyere tetthet av multikulturell 
befolkning i sentrumsområdene enn andre steder i byen. Som et ledd i integre-
ringsarbeidet er nærhet til skole og fritidsaktiviteter av høy verdi. I et sentralt plassert 
kulturkvartal der en stor variasjon av tilbud er samlet innenfor et geografisk 
begrenset område vil mulighetene være større for deltakelse blant alle deler av be-
folkningen. Et kulturkvartal vil være en utmerket integreringsarena, en møteplass for 
barn og unge fra ulike byområder, et sted der man møter språk og kultur, foresatte 
kan treffes på en kafé eller en utstilling, kanskje de voksne selv deltar i aktiviteter. Et 
sted som er lett tilgjengelig på flere plan.

Kulturkvartalet innehar i dag en bygningsmasse av arkitektonisk og kulturell verdi, 
både i seg selv og som del av et miljø. Disse bygningene er en viktig del av byens 
kulturarv og bør derfor være en del av det offentlige byrom, og gjerne fylles med 
funksjoner som er tilgjengelig for allmennheten. Derfor er det av stor betydning å ha 
en langsiktig holdning til utviklingen av et slikt område. Ved å bidra til at bygningene 
forblir utadrettede funksjoner for byens innbyggere, som en del av et attraktivt byrom 
sentralt i sentrum, vil det skape eierskap hos befolkningen. Bygninger som fremstår 
som velholdt og fylt med aktivitet kombinert med byrom av høy kvalitet bidrar til økt 
aktivitet og bruk, og reduserer blant annet hærverk og annen type skadeverk. Eier-
skap til egen by er svært viktig. Stolthet, trygghet, steder å være sammen med andre. 
Folk genererer folk. 

Et sentralt plassert Kulturkvartal som motor i sentrum vil bidra til et mer attraktivt 
Halden.   

sceneskifte
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et levende kvartal
Ved å samle funksjoner og tilbud i Kulturkvartalet vil 
man oppnå en merverdi i form av økt bruk og attrakti-
vitet. Funksjoner som vil kunne dra nytte av hverandre 
i form av sambruk i arealer, utstyr og innhold. Ulike 
kulturelle tilbud vil generere nysgjerrighet og større 
grunnlag for samarbeid mellom disiplinene. Det vil bli 
større tetthet av brukere og besøkende og slik øker at-
traktiviteten, både knyttet til tilbudene og byrommets 
verdi.

Det vil være av stor betydning å sette sammen funksjon-
er som bidrar til aktivitet utover store deler av døgnet 
slik at området oppleves levende og trygt å ferdes i til 
enhver tid. Dette vil kunne skje ved sambruk og deling 
av lokaler og utstyr, variasjon i tilbud og tjenester sam-
tidig som det etableres boliger i tilknytning til området.     
Kulturkvartalet vil kunne bli det naturlige utomhusare-
alet til boligene i området og benyttes til lek og samvær 
utover tidspunkt for aktivitetstilbud.

Den programmeringen som foreslås  for 
Kulturkvartalet viser en sammensetning der det vil 
være aktivitet i store deler av døgnets timer. Kontor-
virksomhet, salg og verksteder på dagtid, fritidsaktivi-
teter på ettermiddag og kveld, utstillinger hele dagen, 
konserter og arrangementer på kveldene og kaféer og 
servering gjennom dagen. Liv i boligene og deres utom-
husarealer.

Et levende kvartal.

Foto: Marcus Hannestad
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arealer

byreparasjon

gjenåpning og revitalisering av Violgata

Violgata, en av byens viktigste sentrumsgater, har 
blitt forsømt ved flere anledninger. Nedbrente og 
revne bygårder har ikke blitt gjenreist og har etterlatt 
seg åpne sår i byveven. Byggingen av Folkets hus på 
tvers av Violgata strupet koblingen ned mot Øvre og 
Nedre bankegate, og videre mot både Fisketorget og 
Wiels plass.

For å reparere bystrukturen i området må de åpne 
sårene bebygges. Om man videre river byggene fra 
1960-tallet kan man reetablere Violgata og bygge nytt 
på plassen mot den gamle brannstasjonen.
Nybygg mot brannstasjonen muliggjør en bedre 
arkitektonisk tilpasning og en bedre arealutnyt-

telse. Ikke minst kan nybygg løse brannstasjonens 
problematiske infrastruktur med universell tilg-
jengelighet og adkomst til etasjene oppover, og sånn 
sett redde denne historiske bygningsmassen. Den 
nye bygningen kan sammen med brannstasjonen in-
neholde boliger og studentboliger, samt kontorer for 
kommunen og salg/service på gateplan.
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Et mulig fremtidsscenario? Her er Violgata gjenåpnet med sikt ned til Fisketorget/Tista. 



“Fellesskap og samhandling med andre trekkes i forskningen fram som nøkkelfaktorer for 
god folkehelse.” 
       
        Johnny Nilsen, leder Halden Kulturråd

30
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Verdensplassen sett fra Biblioteksplassen
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ingress

Kulturkvartalet har i dag flere sentrale funksjoner som 
blir værende, blant annet Teateret, Atheltic Sound, Spare-
banksalen, Konservativen og Kulturskolen. Biblioteket og 
Aladdin kino flytter og disse bygningene foreslås fylt med 
nye kulturfunksjoner. Arbeidersamfundets bruk foreslås 
også fylt med nye funksjoner som del av Kulturkvartalet.

eksisterende kulturfunksjoner som blir værende:
Fredrikshald Teater, Black Box, Konservativen, Ynglingen/ Halden 
Kulturskole, Atheltic Spund, Ungdomssamfundet

eksisterende kulturfunksjoner som flytter 01/22:
Halden Bibliotek, Aladdin Kino
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1.akt

I 1. akt foreslås omprogrammering av eksisterende byg-
ninger. Det er sentralt for bruken av kvartalet at både 
Gutteskolen og Arbeidersamfundet får en miks av funks-
joner der deler av disse er utadrettede og åpne for all-
menheten. 

Det vil ikke tilføres ny bygningsmasse i denne fasen.

div. verksteder og lager som eks. systue, kostymelager, kulisse-/ 
snekkerverksted, teknisk utstyr, lyd og lys, utleie kostymer

ulike klubber og lag, eks. brettspill, dart, sjakk, bridge etc.
Alternativt øvingsrom og lager.

multikunstnerisk galleri, utstillinger for kunst, film, foto og lyd, show-
room og samlinglokaler. Utadrettet og åpent for allmenheten.

atelierer, arbeidsrom, verksteder, øvelsesceller, skrivestuer og kontorer.

diverse produksjonslokaler for film, foto og musikk. Lydstudio etc.Innspilling-, produksjon- og fremvisningslokale.
Kulturskoleaktiviteter, korps, kor, band og teater.

Café, bar. Vinkooperativ, kursvirksomheter. Kopling mot uteservering 
i bakgård. Støttefunksjoner for musikkarealer. 

Øving- og produksjonslokaler musikk, klassisk, kor, korps, Opera 
Østfold o.l. Besøkende produksjoner. 

Foreningsvirksomheter, ulike råd og lag. Sambruk av lokaler og utstyr.
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1. akt1. akt

I 2. akt foreslås å etablere et “nytt Folkets Hus” på hjør-
net Teatergata/ Violgata. Dette bygget skal i all hoved-
sak inneholde utadrettede funksjoner på alle plan. Plan 
3 blir “Lanternen” som utformes som en lett paviljong i 
glass med tilgang til en generøs takterrasse med kontakt 
til hele kvartalet og sikt mot øvrige deler av sentrum. 
Lanternen vil være opplyst kveld og natt som et fokus-
punkt og veifinner til Kulturkvartalet. Dimensjonene 
gir mulighet for etablering av en ny konsertarena.

2. akt

utstillinger, konserter, byLAB, publikumsrettede funksjoner

Nye Folkets Hus, mulig konsertsal for DNBE, kursvirksomheter, 
vernissager, møterom, støttefunksjoner for konsertsal, sambruk med 
Teateret

“Lanternen” festsal, takterrasse, bar, lokaler til utleie, konferanse
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I finalen foreslås å rive det eksisterende Folkets Hus 
samt deler av tilstøtende arealer. Med dette grepet 
gjenskapes Violgatas opprinnelige forløp. Som erstat-
ning for disse arealene etableres et nytt bygg som skal 
inneholde utadrettede virksomheter på gateplan, nye 
kontorarealer og leiligheter i kombinasjon med boli-
ger i brannstasjonen. Her vil man oppnå en verdifull 
miks av funksjoner og program som vil komplettere 
et levende Kulturkvartal samtidig som man oppnår en 
viktig byreparasjon i et område med sår og utflytende 
gatestrukturer.

utadrettede virksomheter, instrumentmakeri, verksted, utleie av in-
strumenter, utleie/ rep sykler.

Boliger/ studentboliger.

Kontorarealer, kommunale tjenester.

finale

konsertpaviljong, teaterscene, pop-up-utstillinger etc
tilgang rig fra Violgata
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finale
Gutteskolen

Vi tror vi kan få plass til både profesjonelle og frivillige aktører i et 
kunstkollektiv i Kulturkvartalet.

Mulige brukergrupper kan være:
Brukergruppe 1. Samling av frivillige og profesjonelle kunstnere 
innen alle sjangre; musikk, billedkunst, teater, litteratur, forskjellige 
typer håndverk, med mer.
Brukergruppe 2. Samling av byens kulturelle næringer i et co-work-
ing/co-operativ; film-, lyd-, lys-, musikkproduksjon, spillutvikling, 
animasjon, arrangementsselskaper, med mer.
Brukergruppe 3. Samling av byens lag og foreninger som trenger 
medlems- og kurslokaler.

Mange foreninger kan dele lokaler seg imellom.
Brukergruppe 4. Rockehuset.
Brukergruppe 5. Halden videregående skole.
Brukergruppe 6. Høgskolen i Østfold.

Innhold.
For at flest mulig av byens kulturutøvere skal benytte seg av kollek-
tivet, må det inneholde en variasjon av produksjons-, utstillings- og 
møtelokaler.

Organisasjon.
Må utredes, men det finnes flere måter å organisere driften av et 
kunstkollektiv. Vi nevner noen:

1 Kan driftes som et kollektiv/sameie hvor brukerne av bygget i fel-
lesskap er ansvarlig for virksomheten, og hvor det nedsettes et styre 
med ansvar for den daglige driften.

2 Kan driftes som en utleievirksomhet hvor et selskap/firma/stiftelse 
leier ut lokaler til brukerne og er ansvarlig for den daglige driften. 

3 Kan driftes ved at eierne av bygget leier ut lokaler til brukerne og 
står for den daglige driften.

Eierforhold.
Må utredes, men det er flere mulige løsninger på hvordan eierskapet 
av selve bygget kan være. Vi nevner noen:

1 Bygningen er i kommunalt eie. Kommunen leier ut lokalene.
2 Bygningen er i kommunalt eie, men utleie er satt bort til et selskap/
firma/stiftelse.
3 Bygningen er i privat eie. Eieren leier ut lokalene.
4 Bygningen er i privat eie, men utleie er satt bort til et selskap/
firma/stiftelse.
5 Bygningen overdras til en stiftelse som står for eierskap og utleie.

Økonomi.
Må utredes, men brukerne av bygget må bidra ved å betale leie.

Arbeidersamfundet

Samfundet Konserthus kan fungere både som øvings- og produks-
jonslokaler, og som framvisnings-/konsertlokale for byens klassiske
musikkmiljø. Samfundet har en stor variasjon av rom i de fleste 
størrelser, noe som gjør det mulig å ha stor variasjon på øvelsene. 
Man kan øve mange på en gang, enkeltvis, i grupper eller med helt 
orkester. 

Det foreslås også at det etableres en internasjonal restaurant/kafé 
hvor det serveres retter fra alle verdens hjørner. Det bør også være 
plass til en pub/bar.

Mulige brukergrupper kan være:
Det må utredes hvordan et eventuelt konserthus skal kunne deles 
mellom ulike aktører, men mulige brukere er:

Brukergruppe 1. Det Norske blåseensemble.
Brukergruppe 2. Opera Østfold.
Brukergruppe 3. Korps, kor, Halden storband.
Brukergruppe 3. Besøkende produksjoner/festivaler/arrangementer.
Brukergruppe 4. Halden videregående skole og Høgskolen i Østfold.
Brukergruppe 5. Brukere av Kunstkollektivet.

Organisasjon
Må utredes, men det er flere mulige løsninger på hvordan Samfun-
det Konserthus kan driftes. Vi nevner noen:

1 Kommunen oppretter egen organisasjon som drifter Samfundet 
Konserthus.
2 Kommunen drifter Samfundet Konserthus via en eksisterende 
organisasjon.
3 Private er ansvarlig for driften.

Halden Kulturråd foreslår at det er private som er ansvarlig for 
driften av Samfundet.

Eierforhold.
Må utredes, men det er flere mulige løsninger på hvordan eierfor-
holdet av Samfundet kan være. Vi nevner noen:

1 Kommunalt eie. Kommunen leier ut lokaler.
2 Delvis privat foretak. Bygningene er i kommunalt eie, men utleie 
er satt bort til et selskap/firma/stiftelse.
3 Privat foretak. Bygningene er i privat eie. Eieren leier ut lokalene.
Halden Kulturråd foreslår at Samfundet Konserthus etableres som 
et kommunalt foretak, men at det senere kan vurderes om eierskapet 
privatiseres delvis eller helt.

Økonomi.
Halden Kulturråd anerkjenner at det vil være en betydelig invester-
ing å anskaffe og oppgradere Samfundet til ønsket tilstand. Vi tror 
allikevel en løsning i Samfundet vil være billigere i lengden både 
for Halden kommune og kulturinstitusjonene enn andre alternativ. 
I tillegg mener vi at synergieffektene og ringvirkningene, og dermed 
mulighetene for inntekt vil være bedre.

transformasjon
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Halden Scener

Halden Kulturråd mener det for framtiden bør vurderes om driften 
av Aladdin kino, Ynglingen, Folkets hus og Sparebanksalen skal
inkluderes i en og samme organisasjon. Alle bygningene har scener 
og vil fungere godt både som produksjons- og framvisningslokaler. 
Ved å samle ansvaret for driften av disse bygningene mener vi man 
kan oppnå større oversikt og bedre sammenheng mellom aktivite-
tene og virksomhetene.

Mulige brukergrupper kan være:
Mange av Haldens kulturvirksomheter ville kunne benytte seg av 
lokalene. Vi nevner noen:

Brukergruppe 1. Kulturskolen.
Brukergruppe 2. Byens teaterlag, korps, kor, band, artister, dansere 
m.m for både voksne og barn.
Brukergruppe 3. Kulturelle/kreative næringer.
Brukergruppe 4. Halden videregående skole og Høgskolen i Østfold.
Brukergruppe 5. Brukere av Kunstnerkollektiv. Kunstnerkollektiv = 
produksjon, Halden Scener = framvisning.
Brukergruppe 6. Besøkende produksjoner/festivaler/arrangementer.

Eierforhold.
Må utredes, men det er flere mulige løsninger på hvordan eierfor-
holdet av Halden Scener kan være. Vi nevner noen:

1 Kommunalt foretak. Kommunen eier og leier ut lokaler.
2 Delvis privat foretak. Bygningene er i kommunalt eie, men utleie 
er satt bort til et selskap/firma/stiftelse.
3 Delt kommunalt/privat foretak. Kommunen og private eier, og er 
ansvarlig for utleie av hver
sin del av bygningsmassen.
4 Privat foretak. Bygningene er i privat eie. Eieren leier ut lokalene.

Halden Kulturråd foreslår at Halden Scener etableres som et kom-
munalt foretak, men at det senere kan vurderes om eierskapet priva-
tiseres delvis eller helt.

Organisasjon.
Må utredes, men det er flere mulige løsninger på hvordan Halden 
Scener kan driftes. Vi nevner noen:

1 Kommunen oppretter egen organisasjon som drifter Halden Scene.
2 Kommunen drifter Halden Scene via en eksisterende organisasjon 
som for eksempel Kulturskolen.
3 Kommunen og private er ansvarlig for hver sin del av driften
4 Private er ansvarlig for driften.

Halden Kulturråd foreslår at det er Kulturskolen som i utgangspunk-
tet er ansvarlig for den daglige driften av Halden Scener, men at det 
kan vurderes om driften privatiseres når det bygges en ny 
kulturskole.

Økonomi.
Halden kommune eier og drifter allerede hele bygningsmassen med 
unntak av kinoen. Det er mulig utgiftene for kommunen vil øke noe, 
men det er også mulighet for mer inntektsgivende virksomhet,
for eksempelvis for Kulturskolen. Videre må brukerne av byggene 
bidra ved å betale leie. 
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3. akt

biltrafikk

parkeringsplass

bygulvet i dag

P

P

P

P

P

P

P

I dag bærer kvartalet preg av få bearbeidede plasser med 
gode kvaliteter. Infrastruktur og biltrafikk er barrierer 
mellom plassdannelser. Spesielt er dette problematisk for 
forplassen til teateret. 

Det er svært høy parkeringsdekning i området, med store 
plasser til oppstilling i tillegg til gateparkering. En 
oppbrutt kvartalsstruktur med udefinerte overganger 
mellom plassdannelsene.
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parkering over/ 
under terreng

biltrafikk

P

bygulvet i morgen

Som et grep for å definere Kulturkvartalet som et sam-
menhengende byrom etableres et nytt bygulv. Biltrafik-
ken reguleres om slik at kvartalet blir bilfritt foruten 
nødvendige vareleveranser. Deler av parkeringen foreslås 
på sikt å legges under terremg i Larsenhagen.

Et samlende nytt bygulv vil bedre tilgjengeligheten for 
alle gående og syklende og sikre trygg ferdsel samtidig 
som fleksibiliteten for bruk vil økes. Gulvet vil understre-
ke bygningenes tilhørighet til hverandre..

P

P
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Nye Folkets Hus sett fra Teatergata med Biblioteksparken i forgrunnen
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Her ses omtrentlig BTA-areal på eksisterende bygg og 
foreslåtte nybygg i Kulturkvartalet. 

Kunstnernes Hus, Aladdin og Samfundet utgjør til 
sammen 6.500 m2 og foreslås fylt med nye funksjoner. 

Brannstasjonen fylles med 3.100 m2 bolig minus da-
gens næringslokale mot Wiels plass.

Nye Folkets Hus og Violrekka utgjør til sammen 5.400 
m2, hvorav 1.600 m2 med utadrettede lokaler på 
gateplan. 

I Nye Folkets Hus fylles etasjene over (1.350 m2) med 
samfunnsfunksjoner, mens de i Violrekka fylles med 
forslagsvis 1.000 m2 kontorer for kommunens admin-
istrasjon og 1.450 m2 med studentboliger og adkomst 
til brannstasjonen gjennom gavlveggen.

Kunstnernes Hus - 3.000 m2

Fredrikshalds Teater - 800 m2

Athletic Sound Studio - 300 m2

Samfundet - 2.700 m2

Aladdin - 800 m2

Kulturskolen - 900 m2

Konservativen - 600 m2

Black Box - 300 m2

Domino - 300 m2

Nye Folkets Hus - 2.000 m2
(hvorav 650 m2 på gateplan)

Violrekka - 3.400 m2
(hvorav 950 m2 på gateplan)

Paviljongen - 100 m2

Brannstasjonen - 3.100 m2

arealer
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situasjonsplan 1:1000
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Plasseres sentralt i Kulturkvartalet på tidligere 
branntomter. Et hus for alle, og alle kunstformer!

Første etasje er utadvendt og delt i tre separate 
lokaler takket være to passasjer som viderefører 
gatestruktur og siktlinjer. Toppetasjen vil plasse-
re en med panoramautsikt over Kulturkvartalet 
rundt. Her er det lett å se for seg en storstue med 
takterrasse for all slags møter, utstillinger, kon-
serter, konferanser og servering.
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bienhagen
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Bienhagen gjenoppstår i all sin prakt som barnas 
aktivitetspark og uteområde i tilknytning til ar-
rangementer ved Samfundet. 

Her med street art og klatrevegg oppover 
gavlveggen på Storgata 12. Bakgården i Storgata 
10 (Erlandsens Conditori) foreslås utviklet med 
utescene og utekino, og kobles til Bienhagen via 
trapp og rampe.

Bienhagen

Scene/utekinoSamfundet

Klatrevegg

Erlandsens 
Conditori
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Sven Elvestads plass utvides ved reetablering 
av Violgata og får ny permanent paviljong og 
plass til utemøblering for bruk til konserter, op-
pvisninger og utekino, m.m.

Ynglingen har for lengst mistet sin flotte hage 
mot vest, men her er det mulighet til å anlegge 
en kulturhage mot øst. Denne hagen ses i sam-
menheng med byggingen av nye studentboliger/
leiligheter, som felles uteoppholdsareal.

Vi foreslår å endre Sven Elvestads Plass til 
Verdensplassen.

paviljongen og verdensplassen
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Verdensplassen Paviljongen

Kulturhagen

Kulturskolen
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rådhuskvartalet
Ved reetableringen av Violgata bebygges råd-
huskvartalet med boligbygg og kontorbygg, med 
utadrettete lokaler på gateplan.

Boligbygget plasseres inntil gavlen på den gamle 
brannstasjonen slik at man kan ta hull i denne 
for å sikre adkomst og universell tilgjengelighet 
til de ulike fløyene av bygget - noe som er 
vanskelig å løse i eksisterende bygningsmasse. 
Nybyggene bygges derfor med samme etasjehøy-
der og kan både redde brannstasjonen og tilføre 
flere kvadratmeter og boliger til sentrum, 
samtidig  som man reparerer både kvartalet og 
Violgata.
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Larsenhagen fungerer i dag som parke-
ringsplass på bakkeplan. I forbindelse 
med at parkering i stor grad tas bort i 
kulturkvartalet kan dette kompenseres 
for med parkeringskjeller i 1 eller 2 plan 
under Larsenhagen. Dersom parkerings-
behovet blir mindre over tid, kan man 
etablere Larsenhagen som en park på 
bakkeplan, som et uteområde for både 
Frelsesarmeen og Black Box, samt bebo-

erne i området. 
Vidar Parmers plass kan også opparbeides 
som en vakker forplass for Fredrikshalds 
Teater, kanskje et gatetun, fremfor 
parkeringsplass i denne sammenheng.

Videre bør parkeringsbehov ved spesielt 
store arrangementer kunne løses på 
Fisketorget og ved Tista senter, 150 meter 
fra kulturkvartalet.

larsenhagen og parkering
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Nedkjøring 
P-kjeller



“Etter vår mening vil et levende Kulturkvartal, fylt til «randen» med kultur og 
kulturopplevelser, kunne lokke til seg beboende, besøkende, turister og tilflyttere. 

Kvartalet har potensial til å bli Haldens viktigste ansikt utad. Et reklamevindu for hvor-
for det er så fint å bosette seg her.”     
  
        Johnny Nilsen, leder Halden Kulturråd
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Verdensplassen sett med Kulturskolen i forgrunnen og Violrekka i bakkant



avslutning

Dette innspillet skal gjenspeile tanker og idéer for revitalisering og fremtidig bruk av 
Kulturkvartalet som et kreativt tilholdssted for alle byens innbyggere.

Innspillet viser en god blanding av realistiske betraktninger, drømmer, ønsker og 
behov sammenstilt med en langsiktig visjon for Kulturkvartalets rolle i byens 
kulturliv og i utviklingen av Halden. 

De funksjoner, aktiviteter og planmessige grep som skisseres viser at området 
innehar de kvaliteter og muligheter som trengs for å skape et nytt og mer mangfoldig 
Kulturkvartal for fremtiden. De verdier som allerede finnes i området må tas vare på 
og foredles til det beste for byens innbyggere. Det pekes samtidig på et potensiale som 
ved langsiktig planlegging vil kunne legge til rette for økt attraktivitet og bruk der 
Kulturkvartalet vil spille en uvurderlig rolle i områdeløftet. Byen vil gi til kulturlivet 
og kvartalet vil gi tilbake til byen.

Halden Kulturråd har utviklet innspillet i tett samarbeid med Mad arkitekter og Dark 
Fredrikstad. Spørsmål til innholdet og eventuell videre bruk av dette skal avklares 
med arkitektkontorene bak innspillet.



foto: Christian H. Hansen
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om Mad
Mad skaper bygg, byer og tettsteder på lokalmiljøets, klimaet og na-
turens premisser. Noen kaller oss rebelske, vi kaller det Mad-faktoren. 
For oss er hvert enkelt prosjekt ekstraordinært og alle våre prosjekter 
skal bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsendring.  

Vi utfordrer alltid etablert praksis i søket etter nye og bedre svar på 
hvordan vi med arkitektur, design og kunnskap om by- og stedsut-
vikling, kan møte klima- og samfunnsutfordringene på en bedre måte. 
Og vi utfordrer hverandre, kundene, rådgiverne og kommunene for å 
finne frem tilden riktige løsningen for akkurat det stedet og den op-
pgaven vi til enhver tid jobber med.  

I dag er vi ledende innen arkitektur og design basert på ombrukte ma-
terialer og vårt mål er å ta en sterk posisjon innen ombruks- og gjen-
bruksarkitektur og -design både i og utenfor Norge.  

I Mad-familien, med ni selskaper i fire byer, er våre ulike egenskaper og 
bakgrunn vår styrke. Vår unike sammensetning på tvers av fag og fjell 
gjør beredt til å skape vellykkede prosjekter og varige kvaliteter. 

Våre to arkitekter Alice Snorradottir og Simon Øien bor selv i Halden 
og er dypt engasjert i sitt lokalsamfunn. Sammen med Karoline Kolstad 
Heen og Øyvind Johnsen utgjør de Mad sin avdeling i Fredrikstad som 
har nedslagsfelt i hele Østfold.

fredrikstad@mad.no

Alice Snorradóttir, mob. 406 07 886
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Dark Design Group er en av landets ledende tverrfaglige 
arkitektmiljøer med kontorer i Oslo, Stavanger, Drammen og 
Fredrikstad. I DDG har vi datterselskap innen arkitektur, landskaps-
arkitektur og interiørarkitektur og innehar blant annet bred kom-
petanse innen arealplanlegging og stedsutvikling hvor vi bidrar med 
bærekraftige prosjekter gjennom tverrfaglige prosesser. Dette gir oss 
muligheten til å samarbeide bredt fra første strek og sammen skape de 
beste løsningene.

Alle medarbeidere i Dark Design Group har sammen arbeidet med å 
definere hvilke av FNs 17 bærekraftsmål som best representerer om-
råder, der vi mener at vi kan bidra til å gjøre en forskjell. 

Vi fokuserer på gjenbruk, bærekraftig byutvikling med fokus på gode 
møteplasser, livskvalitet og verdighet, mer tverrfaglighet og tettere sa-
marbeid med utviklere, myndigheter og investorer for å oppnå bedre 
og mer bærekraftige prosjekter sammen. Vi har også definert klare mål 
ifht bevaring og tilbakeføring av viktig natur i våre prosjekter.

Vi fokuserer på miljøvennlige løsninger fra starten av i prosjektene 
våre, og sørger for at de er fysisk og sosialt bærekraftige. DARK var med 
på å innføre BREEAM- miljøstyringsverktøyet i Norge og er medlem av 
Norwegian Green Building Council.

Daglig leder på vårt kontor i Fredrikstad, Gjermund Wibe, er oppvokst 
i, og hjemvendt til Halden. Han har et brennende engasjement for sin 
fødeby og deltar mer enn gjerne i byutviklingsdebatten.

Vi er stolte av historien vår, men bygger for fremtiden.

gjermund@dark.no

Gjermund Wibe, mob. 413 14 005

om Dark




