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3,4,5: Bygningene er tenkt å variere mellom tre, fire og fem etasjer
for å skape et visuelt flott inntrykk fra sjøsiden.

nytt byGG: Slik ser det nye bygget ut fra Tista. Expert skal inn i

første etasje.

teGninG: SG arkitekter

Slik blir det nye
Spenst-bygget

Morten
Ulekleiv

VariaSJOn: I tillegg til vanlige boliger, satset det på
studentboliger, omsorgsboliger, spa, trening og forretninger.

nyhetsredaktør
414 14 004
mu@ha-halden.no

Kristian BjørneBy
kb@ha-halden.no
992 05 325

Nyheten om at Spenst skal
flytte inn i nye lokaler på Høvleriet kom tidlig på nyåret.
Det var mange positive reaksjoner, men også flere som
reagerte negativt på fasaden.
– De tegningene var bare
midlertidige, og skulle ikke
vært sluppet til avisa. Det var
som å servere en halvkokt
middag, sier arkitekt Jon Tore
Grimsrud i SG Arkitekter.
De nye tegningene som nå
er sendt med den konkrete

tips oss!

99205300
ta KontaKt!
Vi trenger dine tips og innspill.
E-post: tips@ha-halden.no

"

– Vi håper at
dette kan bli en
flott og bærekraftig bydel.
Tore Borthen, Norske Helsehus

De midlertidige tegningene som ble vist for noen
uker siden, skapte mange
reaksjoner blant haldenserne.

byggesøknaden til Halden
kommune viser et bygg med
andre farger som i stor grad
minner om Rema/Elkjøp-bygget ved siden av.
– Endringene i farger og utforming hadde kommet uansett. Vi har jo merket oss reaksjonene, men det har ikke
vært avgjørende for hvordan
vi har tegnet, sier Grimsrud.
Han reagerer på hvor såre
haldensere er med tanke på
nye bygg.
– En del mennesker mener
tydeligvis at alle bygg skal se
ut som de ble bygget i 1826.
Det går ikke. Det er viktig å bevare et særpreg, men det avhenger av beliggenhet og
bruk. Det går an å ha to tanker
i hodet samtidig, sier hanBygget ved Tista skal i tillegg huse Expert i 1. etasje.

liVliG bydel: Utbyggerne har lagt til rette for at det skal
blomstre med liv mellom blokkene på Tyska.

Moderne bydel: Slik ønsker utbyggerne av Fredrikshald brygge at Tyska skal bli seendes ut. Byggestart kan bli allerede i høst.

alle illUstrasJoner: ola roald as

Onsdag behandles detaljreguleringen av utbyggingen på Tyska

– Vil ta Halden inn i de neste 350 år
Nå er utbyggerne av
Fredrikshald brygge
klare med sine detaljerte planer for Haldens nye bydel.
Morten Ulekleiv

morten.ulekleiv@ha-halden.no
414 14 004

– Vi håper at dette kan bli en
flott og bærekraftig bydel, som
kan bli en god tilvekst til Halden og ta byen videre inn i de
neste 350 årene, sier daglig leder i Norske Helsehus, Tore

Borthen, som står bak utbyggingsprosjektet Fredrikshald
brygge på Tyska.

kast er svært moderne, er også
mye av Haldens struktur tatt
vare på i forslaget.

behandles til onsdag

– Vi viderefører Halden

Onsdag neste uke kommer saken opp til politisk behandling i
hovedutvalget for plan og teknisk.
Og der vil politikerne få presentert et prosjekt i en moderne
utforming som Halden aldri har
sett maken til.
Men arkitekt Ola Roald, som
står bak utformingen, påpeker
at selv om det ved første øye-

– Vi har lagt veldig vekt på å videreføre samme type bystruktur som er ellers i Halden i dag.
Byen bærer preg av små kvadraturer og er veldig transparent. Fredrikshald brygge blir
en forlengelse av dette. I stedet
for at vi fører opp en stor kloss
blir det en rekke små blokker
som hver for seg ikke har en
grunnflate på mer enn 300 kva-

dratmeter, eller to normale
eneboliger, sier Roald til HA.
Området på Tyska er egentlig
regulert for et bygg på fire etasjer. Men i forslaget fra utbyggerne er det innslag av en tilbaketrukket femte etasje på bygningene.
– Dette er et rent arkitektonisk grep som vi mener gjør
bygningene mye finere. Spesielt fra sjøsiden, sier arkitekten.
De foreslåtte leilighetene i
femte etasje gjør ikke at bygget
totalt sett blir større. For å oppnå en visuell variasjon vil nem-

lig utbyggerne variere mellom
tre, fire og fem etasjer på bygningene.
Likevel er ikke administrasjonen i Halden kommune begeistret for høyden på bygget i forslaget til detaljregulering. De
har gitt selskapet en tilbakemelding om at det må jobbes
med å redusere høyden.

debatt om privatlivet
Halden kommune er også skeptisk til om byggeplanene gir en
stor nok skjerming av privatlivet for dem som skal bo der.

– Vi mener at det vil by på store
utfordringer å ivareta hensynet
til privatliv og innsyn i leiligheter og kvalitet på utearealer
med de knappe avstandene det
blir mellom boligenhetene,
skriver rådmannen.
Arkitekt Ola Roald er sterk i
troen på at dere forslag vil gi et
godt bomiljø på Tyska.
– De aller fleste boenhetene
er planlagt som tosidige leiligheter, som vil gi gode lys og
siktforhold. Det er svært få prosjekter med ni boligblokker i
tett kvartalsstruktur som kan

vise til 16 av 36 fasader uten
gjenboere, sier Roald.
Hva synes du om planene?
Ta debatten på HAs nettsider!

etter: Slik er det nye bygget tenkt.

teGninG: SG arkitekter

fakta
■ Fredrikshald brygge eies

av Norske Helsehus og
Betonmast.
■ Planen er å bygge ut totalt
20.000 kvadratmeter med
200-230 boliger.
■ Utbygging vil skje trinnvis og
kan starte alt til høsten.

før: Slik var de midlertidige tegningene.

teGninG: SG arkitekter

