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HVORhvemhvorfor

Havne- og turistbyen Hals ligger ved Limfjordens udmunding i Kattegat. Hals har et særligt
turismepotentiale set i lyset af områdets store overnatningskapacitet, det interessante
havnemiljø, hyggelig ældre by og gode historiske fortællinger.
Dette oplæg indgår i projektet ’Hals som attraktiv og familievenlig kystferieby’, som er
del af det større projekt ’Kystbyer i vækst – Udvikling af stedbundne turismekoncepter i
danske kystferiebyer’ under VisitNordjylland.
ENG Arkitekter har, i samarbejde med VisitNordjylland, VisitAalborg,
KvistgaardConsulting og Hird&Ko ApS, omsat det forudgående strategiarbejde i en
helhedsplan, som konkretiserer hvor, og på hvilken måde, de fysiske indsatser bør
prioriteres.
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HALS

BAGGRUND

DE 4 INDSATSOMRÅDER

Overordnet set er udfordringen i Hals at gøre
byen interessant nok til, at de tusinder af turister,
som hver sommer drager mod området omkring
Hals, kommer til at se Hals som en spændende og
aktivitetsrig havneby, hvor appetitten på oplevelser
kan blive mættet.

Som basis for dette oplæg har der i projektets
regi været afholdt 4 workshops gennem 2013
med primær deltagelse af de erhvervsdrivende,
lokale borgere og interessenter. Deltagere har
i et oplevelsesøkonomisk perspektiv budt ind
med oplevelser af og fremtidige tanker om
deres by, bl.a. under emner som karakteristika,
oplevelsestyper, sanser og økonomiske potentialer.

Umiddelbart virker Hals som en ganske gængs
lille havneby med sommeraktivitet på havnen.
Det relativt store serviceudbud i byen næres af
de store sommerhusområder langs kysten nord
for, hvor ca. 4000 sommerhuse (heraf ca. 20 %
til kommerciel udlejning) huser tusinder af turister
i alle aldre og udgør et kæmpe potentiale for en
aktiv turisme i Hals.
Nok tiltrækker dagligvarebutikkerne, men
derudover er den udprægede følelse, at der ikke
er ret meget at give sig til udover at købe sig til en
plads i solen ved en af beværtningerne på havnen.
Muligheden for spændende aktiviteter og
fortællinger udebliver og derfor kører de fleste lige
så hurtigt ud, som de kom ind.
Man fristes til at låne sloganet: ’Vi vil så gerne ha’
du bli’r lidt længere!’.

I den henseende er det projektets mål, at
helhedsplanen tager udgangspunkt i og fremhæver
Hals’ særkender. De fysiske tiltag i Hals skal
integreres naturligt i byens struktur og appellere til
både besøgende og lokale – både når den danske
sommer viser sig fra sin bedste side og når vinden
rusker i Hals.


















Sammenfattet viser 4 indsatsområder sig:
1. Sammenhæng mellem havn og by
2. Oplevelsesrum for børn (og voksne)
3. Stier, shelters med mere
4. Udvikling af jollehavnen
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no.1
no.2
Stier
og ShelterS ...

Sammenhængen
mellem
havn og by
(FORBINDELSE)

(FORBINDELSE)

no.3
oPlevelSeSrum
for børn
(AKTIVITET)

hvaD Skal Der til?

Delområder er dele af samme projekt
og skal i fællesskab være med til at løfte
Hals som kystferieby, hvor flere og bedre
oplevelsesmuligheder i højere grad skal kunne
tiltrække og fastholde turister i længere tid end det
i dag er tilfældet. Indsatsen vil samlet set på sigt
bidrage til at give Hals en styrket identitet og øge
brandingværdien –
”Hals som den ideelle by at tage familien med
til - her er rart at være og mange forskellige ting at
kaste sig ud i…”

hvad mener du, at der mangler? - eller er der eksisterende ting, som bare skal fremhæves?
er det kun fysiske forbindelser?

no.4
uDvikling af
jollehavnen

Skriv dine idéer her:

(AKTIVITET)

hvilke muligheDer Ser Du?
er der vigtige/interessante steder i hals, som kan synliggøres ved gode stier mellem dem?
hvem skal bruge shelters - besøgende eller måske beboerne selv?
tænk også i stop på ruter - hvad kan være sjovt, praktisk eller udfordrende?
Skriv dine idéer her:

hvor Skal Der SætteS inD?
hvor i hals kan spændende rum for børn placeres? hvad skal der ske i oplevelsesrummene?
kan de det samme eller er de forskellige? er det kun for børn?

Skriv dine idéer her:

kan jollehavnen branDe halS?
hvilke oplevelser skal der være på jollehavnen?
hvordan forestiller du dig, at du vil kunne komme til at bruge den nye jollehavn?
er her ro, aktivitet eller rum til begge dele? er vi udenfor eller indenfor?
Skriv dine idéer her:

Dialogkort anvendt til workshop

SAMMENHÆNG MELLEM
HAVN OG BY

OPLEVELSESRUM FOR BØRN
(OG VOKSNE)

STIER, SHELTERS MED MERE

UDVIKLING AF JOLLEHAVNEN
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Sommerhusområde
Bisnap - Hou
Ca. 4000 huse

NATUREN I DIT
TEMPO!
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Campingplads
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POTENTIALER

MØD NATUREN

Ikonerne repræsenterer henholdsvis de eksisterende
potentialer (hvide) og eksempler på potentielle
mulighederne for aktiviteter (gule) i Hals.

Golfbaner

Hals by
LEGEWONDERLAND

SLENTRE PÅ
OPDAGELSER
I HALS

Golfbaner

VIND I HÅRET
LEJ FOR EN DAG
‘HAV-LYET’

PJASK
OG SJASK

2 km

SOV I
FÆSTNINGEN

1 km

PICNIC MED
UDSIGT

ØSTKYSTEN
- DEN GRØNNE MILDE
KYST

MARKEREDE
GRØN/BLÅ RUTER
2KM 5KM 10KM

Hals havn
HAVN MED
OPHOLD OG AKTIVITER

HAVNE
SHELTERS

LUNCH TO GO
VANDSPORT-HEAVEN
FÅ KURSUS ELLER
UDFORSK SELV
‘COME AND TAKE’

... POTENTIALER
OG MULIGHEDER
HALS som attraktiv og
familievenlig kystferieby

Færge

Familier

LIMFJORDEN
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Egense

Børn/unge

Ældre

HVEM?
FASTBOENDE
BESØGENDE
HVORFOR?
HVOR LÆNGE?

MÅL!
Nuværende
turismeaktivitet

Vinter

Forår

Sommer

Efterår
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MOD SOMMERHUSOMRÅDER
BISNAP - HOU
CA. 4000 HUSE

REGISTRERING
Grundlaget for at skabe et varieret oplevelsestilbud er
til stede i Hals. 3 energier karakteriserer særligt byen;
sejlerlivet, bylivet og mødet med den omskiftelige natur.
Som havneby er fjord/hav særligt identitetsgivende i
Hals. Den samlede turistmængde i Hals er i dag massivt
koncentreret ved butikkerne på havnen og sejlerlivet er på
den måde tydeligst præsentreret i Hals.
Der tegner sig et tydeligt billdede af, at der i Hals gennem
tiden har været en bevidst stillingtagen til byens fysiske
udvikling og placering af byens funktioner; handel,
kulturtilbud mm. er koncentreret på strækningen fra
skolen i nord til havnen i syd (gennem den ældre by).
Fortætningen virker til fordel for oplevelsen af Hals som
en bymæssig enhed.
I dag er turistmængden massivt koncentreret ved
butikkerne på havnen, mens det bymæssige centrum (i
den ældre by) ikke i samme grad besøges af turisterne.
Der kan med fordel arbejdes mod en udligning af dette
forhold ved at skabe bedre forbindelse mellem de to dele.

•

BYLIV

TURISME
CENTRUM

SEJLERLIV

Spænde energierne ud så alle tre stemningsbilleder
bliver en del af turistoplevelsen.

R

TU

NA

OVERORDNET ANALYSEKORT
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VI VIL GERNE:

BYMÆSSIGT
CENTRUM

T
HIS

Byen omgives af skønne grønne enge, skove og
plantager (og golfterræn), men svage forbindelser ud i
naturen efterlader et distanceret oplevelsesgrundlag.
Hals Skanse vægter tungt i den historiske fortælling om
Hals. Skansen rummer store uudnyttede potentialer. Der
findes i dag prospekter for omdannelse af stedet til et
regionalt fyrtårn - et ambitiøst projekt der skal iscenesætte
Hals Skanse som det bedst bevarede skanseanlæg i
Norden.

MOD AALBORG
CA. 30 KM.

KULTU
R

OPLEVELSESBILLEDET

NATURMØDET

SEJLERLIVET

BYLIVET

NATUREN
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BYENS RUM OG STRUKTUR
Hals har to primære vejforløb – forløbet gennem
den ældre by Midtergade/Havnegade og
’transportkorridoren’ Østergade. Sidstnævnte er
en effektiv trafikal forbindelse, men tilfører ikke
byen nævneværdige byrumsmæssige kvaliteter.
Det interessante for besøgende/lokale er derimod
gaden gennem den ældre by, der med sit
irregulære forløb, små lommepladser og lille skala
møder den besøgende i øjenhøjde.
Særligt har forløbet fra torvet og nordpå til
Aalborgvej fine kvaliteter, mens bystrukturens
svageste punkter er at finde i begge ender af
forløbet; mødet med Aalborgvej og i særdeleshed
en ’hullet’ og udefineret forbindelse fra havnen til
torvet. Denne strækning opfordrer ikke til, at man
som turist finder incitament til at udforske byen
Hals - Folk på havnen ved ikke/kan ikke se, at der
rent faktisk er noget at komme efter oppe i byen.

VI VIL GERNE:

•

•
•

8

Forstærke det gamle gadeforløb som
oplevelsesrum for bløde trafikanter og
optimere strækningen mellem torvet og
havnemiljøet.

MOD SOMMERHUSOMRÅDER
BISNAP - HOU
CA. 4000 HUSE

MOD AALBORG
CA. 30 KM.

ADGANGEN TIL MIDTERGADE

DET “GAMLE” TORV

ADGANGEN TIL ØSTERGADE

PARCELHUS
HAVEBY

GAMMEL
BY

+
+
+ +
+

DET “GAMLE” TORV

PARCELHUS
HAVEBY

SKANSEN

DET “NYE” TORV
(KRYDSFELT)

GOLFBANER

SKANSEN

ÅBNE ENG-AREALER

Styrke forbindelsen til den gamle by adgangen til Midtergade fra Aalborgvej.
Fortsat betragte aksen gennem den ældre
by som Hals’ oplevelsesRYGRAD; her er
interessant og herfra ved jeg, hvor jeg kan få
mere på oplevelseskontoen…!

+ +

GOLFBANER

HALS HAVN

FÆRGE MOD
EGENSE

HALS HAVN

LIMFJORDEN KATTEGAT

Byens veldefinerede torv huser foruden
den tilstødende turistinformation og
pizzaria desuden Hvalgab-museet.
Aktivitetsmulighederne er få, men potentialet
som plads i byen stort.

MIDTER
G

Svaghed
÷ dårlig forbindelse/sammenhæng mellem havn
og by
(uinteressant og udflydende strækning fra torv til
havneområde)

‘TRANSPORTKORRIDOREN’
ØSTERGADE

Styrke
+ effektiv trafikal forbindelse
Svaghed
÷ identitetsløs og dominerende
÷ skala på trafikkens betingelser

HAVNE

GADE

÷ svag adgang fra Aalborgvej

GADE

VS
ADE

Styrke
+ caféer, detailhandel og specialbutikker
+ spændende brudte gadeforløb
+ menneskelig skala i historiske omgivelser

MIDTERGADE/HAVNEGADE

ØSTER

ÆLDRE GADEFORLØB

STYRKE

SVAGE PUNKTER

DET “NYE” TORV - SUPERBEST

1

SuperBest ligger i skæringen mellem de
primære trafikårer i byen og er attraktor
for mange turister.
De besøgende bør her gøres
opmærksomme på de åbenlyse
oplevelsesudbud i Hals.

2

1. Aalborgvej mod rundkørsel - svag markering af
adgangen til den gamle bydel.
2. Strækning fra havn til torv - et bymæssigt
‘missing link’. Man ved/kan ikke se, at der rent
faktisk er noget interessant at gå efter...

Blikke gennem den hyggelige, irregulære gamle by
med små tilstødende byrum og butikshandel.
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NOK SE, MEN IKKE RØRE!

Torvet

HAVNEN OG DE ÅBNE AREALER

Hals Havn har mange interessante rum og
bebyggelser. Energien her skabes dels af livet
omkring de mange butikker (generelt en relativ god
mængde butikker og, meget positivt, ingen tomme
butikker) på kajen, dels af turistmængden fra den i
sommeren fuldt bookede lystbådehavn.
Jollehavnen og ’skurby’-området har store
potentialer for øget aktivitet, som der bør tages
hånd om ved at opfordre folk til at bevæge sig
fra butikker til jollehavn via gode forbindelser.
Hertil bør der arbejdes med gode rum for ophold,
idet havnen i dag kun tilbyder få muligheder for
uformelt ophold.
Det er paradoksalt, at Hals henter dele af sin
identitet i fjordens og Kattegats nærhed, uden at
man som besøgende har mulighed for at tage del
i vandets oplevelsesmuligheder. Det er generelt
gældende, at størstedelen af turisterne i Hals by
er hensat som distancerede beskuere, når det
handler om oplevelser på, i og ved fjorden (som
også strategioplægget pointerer).
Ser man på de åbenlyst skønne grønne områder,
som omgiver Hals, findes der i dag et lille antal
eksisterende stier. Stierne mangler forbindelse til
selve byen på en måde, hvor de dels optimerer/
forskønner betingelserne for cyklister og gående i
nærområdet, dels forekommer som oplagte veje at
begive sig på eventyr på.

VI VIL GERNE:

•
•
•

10

Forstærke oplevelsen af vand og skabe
aktivitetsrum, som appellerer bredt til både
ophold og aktivitet.
Forbinde havnens forskellige dele for de
slentrende turister.
Styrke grønne forbindelser for cyklister/
gående ind/ud af byen.

Den gamle Bio (lukket)

SKANSEN

Pølsevogn

SuperBest
‘Bagsiden’ - p-plads

Mindre industri
‘Skurby’

Restaurant
Billig Billy

ÅBNE ENG-AREALER
Grønne arealer

Rasmus Klump
Jensine
NyForm
Ishus

HALS HAVN

Klubhus
Færgeleje
Restaurant
Havkatten

Kommende
Søsportscenter

Jollehavn
Molen
Bådpladser

HALS HAVN

SKANSEN

Styrke
+ attraktivt havnemiljø
+ sommerliv ved butikker og caféer
+ forskellige områder med forskellige funktioner/

Styrke
+ stærk historie

‘Limfjordens Kronborg’

+ grønt rekreativt areal
+ placering ved by og flotte kig mod vand

stemning

Svaghed
÷ ‘lukker sig om sig selv’, mangler forbindelser til

Svaghed
÷ mangler vedligeholdelse
÷ uudnyttet potentiale som sted for flere

øvrige oplevelser

÷ ingen offentlige opholdsmuligheder
÷ oplevelse af ‘bagside’ ved færgeleje

Havnen med rigt sommerliv nær butiksarealer. De
skønne moler er på bilernes betingelser - ringe
mulighed for komfortabelt ophold.

ÅBNE ENG-AREALER
Styrke
+ grønt rekreativt areal
+ placering ved by og flotte kig mod vand

Svaghed
÷ uudnyttet potentiale som sted for flere aktiviteter

aktiviteter

Udviklingen af jollehavnen er på agenda, særligt
arbejdes der på Hals Søsportscenter.

Udsigt over fra skansens voldanlæg over voldgrav

Øst for havnearealet mødes byen af lave grønne
arealer.

‘Skurbyen’ - Hyggelig uformel klondike-bebyggelse.

Indenfor voldene.

Lille vig ved jollehavnen med potentiale for
etablering af spændende oplevelsesrum ved vandet.

Industriarealer med mindre virksomheder omkring
havnebassinet.
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HELHEDSPLAN
De følgende sider introducerer et forslag til en
helhedsplan for den fysiske udvikling af Hals.
Indledningsvist uddybes de tanker og principper, som ligger til grund for udformningen af
planen.

PRINCIPPER OG
ANBEFALINGER

er

Ef
te
r

år

So
m
m

AALBORGVEJ

Vi
n

r
te

år

NYT TORV

Fo
r

HAVN

•

“NYT” TORV OG
‘OPLEVELSESRYGRAD’

Forstærk og gør opmærksom på gadeforløbet
fra havnen til Aalborgvej som byens primære
‘oplevelsesrygrad’ hvorfra oplevelsesspor radierer.
Intensiver byrummet i koblingen mellem
Havnen/Færgevej/Havnegade således stedet
understøttes som byens nye torv - byens naturlige
samlingssted.
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•

BEDRE FORBINDELSER OG
SYNLIGE OPLEVELSESSPOR

Inviter til Hals via bedre forbindelser for bløde
trafikanter mellem byen og sommerhusene.
Her skal tænkes i forbindelsesloops så ud- og
hjemvejen har mulighed for at være forskellige.
Led de besøgende rundt i byen ved at gøre
retninger mod spændende oplevelser synlige.

•

KONTAKT TIL VAND

Bryd grænsen mellem ‘at være på land’ og ‘være
nær/i vandet’. Fysiske tiltag skal give folk mulighed
for fysiskt at møde vandet. Dette skal understøtte
Hals’ identitet som havneby.

•

FORSKELLIGE BYRUM

Differentier i indholdet og udformningen af de
forskellige aktivitetsområder, således forskellige
oplevelser er med til at ‘gøre Hals større’ og
med til at gøre Hals et besøg værd også udenfor
højsæsonen. Forskellighed pirrer nysgerrigheden
og opfordrer til at gå fra A til B.

Sundhedsspor

+

Skolen
Hotellet

Midtergade

Kirken

+

Torvet

+

Østergade

Børnenes
jord

Golfbaner

Havne

gade

Skansen

+

FOKUS- OG
AKTIVITETSOMRÅDER

- særlige punkter mellem hvilke de
besøgende skal opfordres til at gå
distancen

VIGTIGE FORBINDELSER

- byens rygrad hvor ‘det bløde liv’ skal
intensiveres

Færgeleje

n
Havne

VIGTIGE PUNKTER

+

+

+

gade
Færge

+

- områder, hvor oplevelsestilbud
og byrum intensiveres

Mod sommerhuse

Rum for
midlertidige
events

Hals Havn

Jollehavnen

SEKUNDÆRE FORBINDELSER

- spor gennem byen, som binder
oplevelsesrummene sammen.
Synliggøres med kontinuerte markeringer.

LOOP

- forbindelsesloops mellem by og
sommerhusområder.

Se skitse

HELHEDSPLAN
- EN SAMLET PLAN OVER
INDSATSOMRÅDER
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DET “NYE” TORV
Som den indledende analyse anskueliggør,
fremstår Hals uden et egentligt aktivt og naturligt
centrum. Mens torvet traditionelt har udgjort byens
omdrejningspunkt, har nyere tids turisme og
forretningsliv på havnen flyttet folk mod havnens
arealer.
Det anbefales, at der i den fremtidige planlægning
i Hals arbejdes i strukturer, forbindelser og
oplevelser som støtter op om et “nyt” torv:
omkring krydset Havnegade/Havnen/Færgevej.
Ordet “nye” står i anførselstegn, idet der allerede i
dag er anslag til at stedet danner omdrejningspunkt
(handel ved SuperBest og havnebutikkerne), og
her er potentiale til netop at bringe by og havn
sammen, hvis forbindelsen til den ældre by altså
opgraderes.
Lad byens struktur dreje sig omkring netop mødet
mellem by og havn. På dette sted er man i kontakt
med både sejlerlivet, bylivet og nær forbindelserne
til naturlivet. Man er trukket lidt tilbage fra den
fulde eksponering mod det åbne hav og i visuel
forbindelse til byens ældre områder på samme tid.

BY
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Butikker på Havnen.

Langs Færgevej

Op ad Havnegade

NATUR/JOLLEHAVN

Et sådant torv vil potentielt kunne være det
naturlige samlingssted i Hals. Stedet skal
understøttes af nærliggende butiks- og caféliv,
dagligvarehandel, og informationsformidling.
Det “nye” torv ligger samtidigt ideelt i forhold
til at formidle forbindelserne til det øvrige
oplevelsestilbud i Hals.
Det foreslås, at der arbejdes med en yderligere
definering af byrummet, herunder passende
beplantningsprincip, fodgængerovergang over
Færgevej, og særligt opstramning af byrummet i
Havnegade.

View fra havnen gennem nyt bycentrum og videre
gennem Havnegade.

HAVN

LINK IND I BYEN

OGSÅ VINTERAKTIVITETER

BYRUMMENES
VARIATION

I et udtræk af de berørte byrum dannes et
patchwork af et oplevelsestæppe i Hals - disse
betragtes hver for sig som forskellige aktivitetsrum
i byen. Byrummenes potentialer skal forædles
og aktiveres, så identitet og aktivitetsmuligheder
varierer fra sted til sted. I det følgende beskrives
aktivitetsrummenes nuværende potentialer og
indentitetsforslag kort.

1 BYCENTRUM som byens naturlige
samlingspunkt med ligeværdige forbindelser til
både by og havn. En oplevet pladsdannelse med
opholdsmuligheder, butikker og information.

2 SKANSEN, som byens historiske
fortælling. Her kan man se fjordens udmunding
og fortællingen om byens opståen. Dette er en
attraktiv historie, som skal formidles dynamisk og
legende. Skansens voldgrav skal videreudvikles til
en attraktion - evt. som skøjtebane om vinteren.
3 BLÅ/GRØN naturlegeplads som
aktivitetsrum, primært for børn, der linker by
og hav. Strandengen har muligheder som
oplevelsesrigt bynært grønning og evt. med
mulighed for midlertidig overnatningsplads.

10BØRNENES JORD
man på livet blandt sejlerne. Langs promenadens
havnebutikker provianterer man med mad og drikke
og går tur langs kajen. Den sammenhængende
strækning fører til jollehavnen og BLÅ/GRØN
naturlegepladsen.

7 DEN HYGGELIGE BYGADE,
(Midtergade og Havnegade) som den naturlig
bymæssig forlængelse af promenaden på havnen.
Her nydes en stille slentretur mellem hyggelige
butikker og ældre huse, hvor familien er i centrum.

8 HVALGABETS TORV, som stedet
med mulighed for at sidde uforstyrret og spise en
pizza med ungerne, efter det imponerende gab er
undersøgt. Torvet udarbejdes sådan, at helt små
børn frit kan lege uden at skulle passe for meget
på trafik. Der er ligeledes mulighed for at opstille
midlertidig scene til byens mange arrangementer.
9 BYLOMMEN, som den lille lomme i byen
velegnet til en is, et hvil og til små midlertidige
udstillinger lavet af byens skolebørn, foreninger mv.

legeplads hvor unge hænger ud og de
besøgende kan slippe børnene fri i et eldorado af
legemuligheder - her sætter børnene dagsordenen
for dagens aktiviteter.

VI VIL GERNE

5 HAVNEPIEREN, som et sted, hvor man

•

6 PROMENADEN som det sted, hvor
man slentrer med sin is i hånden. Her kigger

8HVALGABETS TORV

7DEN HYGGELIGE BYGADE

•

•

Opdyrke BYRUMMENES POTENTIALER så
de rummer hver sin attraktive fortælling og
oplevelse - og dermed bliver et besøg værd.
Fremelske energien/stemningen på det
pågældende sted til forskellige attraktioner og
dermed tilbyde den besøgende en varieret
palette af oplevelser i byen.

2SKANSEN

LINKET MELLEM HAVN OG BY

1DET “NYE” TORV
3BLÅ/GRØN NATURLEGEPLADS

10 BØRNENES JORD, som byens

4 FERIE/FRITIDS AKTIVITETER,
som et sted om sommeren med muliged for
havnerelaterede ferie/fritidsaktiviteter, eks.
midlertidig overnatning med udsigt over havet, leg
mv. Dobbeltprogrammering af arealet, som om
vinteren anvendes til bådoplagringsplads.
mærker havets gus og naturens luner sommer og
vinter. Her kulminerer den horisontale og vertikale
oplevelse. Her skal oplevelsen forstærkes ved
gode opholdsmuligheder og ved at kunne komme
op/ned og se langt.

9BYLOMMEN

6PROMENADEN
6PROMENADEN
LYSTBÅDEHAVN

5HAVNEPIEREN

JOLLEHAVN

4FERIE/FRITIDSAKTIVITETER
SOMMER

At de enkelte byrum i sig selv vil være
interessante nok til at flytte de besøgende fra A
til B - “ jeg går, fordi jeg kan opleve noget nyt”.
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OPHOLD
VIGTIGT PUNKT - TORVET, PLADS I BYEN MED OPHOLD OG AKTIVITETER
P

MIDLERTIDIG AKTIVITETSVÆG

FREMTIDIG BYGGEMULIGHEDER

SKANSEPLADSEN

VIGTIG
STIFORBINDELSE
BUTIK UD

BEVAR SOM AKTIVITETSPLADS
(MIDLERTIDIG)

FODGÆNGERFELT

VIGTIGT PUNKT - BYENS SAMLINGSPUNKT

BLÅ/GRØN
NATURLEGEPLADS

INFOTORV

FORBINDELSE
SOM SKAL UNDERSTØTTES

OPHOLD

BUTIK UD

P
BROPONTON
VIGTIGT PUNKT - NATURLEGEPLADS MED NATUR AKTIVITETER OG ADGANG TIL VANDET

OPHOLD

SOLDÆKPONTON

P
SIVEGADE - KAN LUKKES VED ARRANGEMENTER

P
P

HAVNETORV

P

MIDLERTIDIG AKTIVITETSVÆG

SØSPORTSCENTRET
FREMTIDIG BYGGEMULIGHEDER

P

MULIGHED FOR AT LUKKE FOR TRAFIKKEN

JOLLEHAVN
HAVNEPIEREN

VIGTIGT PUNKT - HAVNETRAPPE MED OPHOLD & ADGANG TIL VANDET
HAVNETRAPPEN
- OPHOLD OG ADGANG
NED TIL VANDET

UDSNIT AF HELHEDSPLAN
1:250
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MIDLERTIDIGT
HAVNERELATERET
FERIE/FRITIDSOMRÅDE

4PLADSER OG ADGANG
Etablering af mindre
aktivitetsrum og markering af
adgangsmulighed til byen fra
Aalborgvej.

PRIORITERING
Ideelt set udvikles alle delområder på samme
tid, for til sidst at se et Hals, som har de fysiske
områder og intenderede aktiviteter jævnfør
hensigten med helhedsplanen. Erfaringsmæssigt
er det ofte svært at finde økonomien til at realisere
planen som helhed fra dag 1, derfor foreslås en
prioritering af indsatsen.
Prioritering af indsatsen er nødvendig for at sikre,
at projektet ikke ‘forsvinder’ i forskellige spredte og
usammenhængende småprojekter.
Det er vigtigt, at indsatsen intensiveres således
projektvolumenet i de enkelte delområder bliver
store nok til, at de hver især bidrager til at booste
et væsentligt kvalitetsløft i Hals.
Illustrationen viser en foreslået indledende
prioritering i de fysiske indgreb.
Sideløbende med etableringen af de fysiske områder bør der fortsat arbejdes videre med at skabe
andre (midlertidige) aktiviteter, eks.
... skansens oplevelsestilbud
... sommer shelters på havnen
... vandaktiviteter ved havnen
... pakkeløsninger
... etc.

1BYCENTRUM OG HAVNEGADE

(FORBINDELSE!)
Skabe forbindelse/sammenhæng
mellem arealerne på havnen og
Havnegade og opstramning af disse
byrum samt udvikling af aktiviteter/
opholdsmuligheder.
Fodgængerpassage over Færgegade
særligt relevant.

3STIFORBINDELSE
5PROMENADEN
Markering af forbindelse til
jollehavn og blå/grøn. Særlig
relevant når Søsportscentret
realiseres.

OG BLÅ/GRØN
Etablering af
stiforbindelse til
sommerhuse langs kyst
og naturlegeplads.

2HAVNEPIEREN

Etablering af spændende
aktivitetsrum med adgang til
vand og mulighed for ophold.
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SMALL:
1. TAGS / MARKERINGER
Mindre elementer på udvalgte strækninger som ved
hjælp af genkendelighed og nysgerrighed bringer
folk fra A til B. Kan være fysiske eller digitale - og
bringe elementer af leg ind. Det skal være sjovt at
gå rundt i Hals!

ETAPER
De enkelte delprojekter/prioriteringsområder
kan tænkes i forskellige etaper, afhængig af
den tilgængelige økonomi. På den måde kan
det sikres, at de fysiske delprojekter (i den
langsigtede helhedsplan) kan klare en længere
omdannelsesproces og forskellige konjukturer.

MEDIUM:

LARGE:

2. ‘UDFYLDNING’ AF HULLER

3. BELÆGNING

Midlertidige vægge som en attraktion i sig selv.
Som ‘aktive’ byggepladshegn. Placeres hvor der
mangler rumdannelse - eks. omkring grunde med
investorpotentiale.

Den tungere løsning, hvor et sammenhængende
belægningskoncept går igen gennem byen.

EKSEMPLER PÅ AT SKABE
FORBINDELSER OG
OPSTRAMME BYRUM
(PRIORITERING 2):

De enkelte delprojekter kan tilrettelægges efter
et SMALL-MEDIUM-LARGE-princip, som angiver
forskellige tempi for udførelsen.
Midlertidige klatrevægge

Som et eksempel vises her inspiration til
etapedannelse i prioritering 2 (jf. forrige side)
- at skabe forbindelse mellem og opstramme
byrummene på havnen og Havnegade.
Tilsvarende skalaopdeling kan indarbejdes for
helhedsplanens øvrige delprojekter.

Belægninger

Tags som skattekort, Dijon, Frankrig

Spray-on markering
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Vertikal begrønning

Kunstneriske hegn (... kurateret af skolebørn?)

SKOVSTIEN

EKSPRES-CYKELSTI

VESTPÅ

MARKEREDE
FORBINDELSER
SKANSE-RUTEN
TRIATLON-RUTEN

GRØN
STIFORBINDELSE

FORBINDELSE
LANGS VANDET

RUTER I BYEN
Med udgangspunkt i byens rygrad – den hyggelige
strøggade og promenaden på havnen – skal
aktivitetsrummene forbindes med markerede
forbindelser. Der skal tænkes i oplevelsespakker,
der tilgodeser både de besøgende og væksten i
Hals.

VI VIL GERNE

•
•
•

Opdyrke FORBINDELSERNE mellem byens
forskellige aktivitetsrum og skabe gode links til
nærområdet.
Ruterne mellem de enkelte aktivitetsrum skal
være sjove og dyrkes som en leg.
Nedfælde “TAGS” i belægningen, som får
børn til at synes det er sjovt at bevæge sig fra
A til B.

TO EKSEMPLER PÅ RUTER:
EN FAMILIEDAG PÅ ‘SKANSE-RUTEN’

1: I går købte familien pakken ’Skanseruten’

hos supermarkedet i Hals og i dag henter de
oplevelsesmadkurven med “skattekort” samme
sted. Udenfor butikken opdager Lille Peter en sjov
lille prik med en tegning på fortovet – hvad er det
mon for én? Han kigger op og ser en prik mere
næsten magen til lidt længere henne ad gaden.
Han leder resten af familien efter de sjove prikker
og sådan går tiden lidt med at snakke om de sjove
tegninger.

2: Prikkerne leder dem hen til BLÅ/GRØN
naturlegepladsen, hvor de beslutter at gøre et
stop. En gåde i madkurven læses op for ungerne.
Opgaven er sjov og inddrager aktivitetsøvelser i
området.
Der afsluttes med forfriskning fra madkurven, som
kommer i en lækker skuldertaske. I tasken findes
der også ‘flyers’ fra forskellige butikker, hvor man
kan få rabat på udvalgte varer. Garnbutikken har
bl.a. en lille lær-børn-at-strikke-pose - en ide til
sommerhuset (nu hvor der bliver gråvejr i morgen).

3: Næste stop er Skansen. Her skal skattekortet
bruges og en fortælling af byens opståen
kombineres med “tags” som kan findes (måske lidt

skjult) i græsset. Man kan se billeder af, hvordan
Skansen benyttes som skøjtebane om vinteren –
det ligner noget, som er et besøg værd til vinter.
Skansen har om eftermiddagen et mindre skuespil,
som familien overvejer at se.
Turen på skansen afsluttes med madkurven.

FAMILIECYKELTUR PÅ ‘TRIATLONRUTEN’

1: Famillien har købt den store

og får bl.a. købt garn til ungerne. Lille Peter vil
hellere købe en Hals fiskebåd i træ, han kan sejle
med nede ved BLÅ/GRØN naturlegepladsen.
Der blev også købt 4 små billeder fra galleriet.

oplevelsesmadkurv med “triatlonrute-kort” og
starter deres familiecykeltur ved sommerhuset,
hvor temacyklen, som er monteret med
temavejkort, er lejet dagen før. Familien cykler
langs den rekreative rute ned gennem det
grønne område på byens østside. På turen er der
strækninger, hvor der er plads til at gi’ den rigtig
gas og hvor en solcelledrevet fartmåler afslører
cykelbenenes dagsform.

5: Eftermiddagen bruges til at kigge på både på

2: Ved BLÅ/GRØN naturlegepladsen sætter

4: Efter Skansen går familien op gennem strøget

havnen og få Nordjyllands største hjemmelavede
‘isbåd’ (isvaffel).

6: Familien beslutter sig for et sidste stop. De
bestiller ægte pizzahygge på pizzeriaet på torvet,
hvor de mindste leger på torvet, som er indrettet
sådan at de mindste ikke forstyrres af trafikken.
Mætte i maverne og mætte af oplevelser slentrer
familien et sidste smut forbi havnen for at sidde
stille og nyde solnedgangen.
Alt i alt har familien haft en hyggelig dag sammen
med motion, dejlig mad, aktiviteter, fortællinger,
historier og hygge.

familien cyklerne og udfolder det medbragte
strandtæppe. Solen bager ned og familien begiver
sig i kast med at konkurrere i de vandlege, som
pakken beskriver – vandhopning, svømning
og balancedyst er blot nogle af de discipliner,
der dystes i – de større familiemedlemmer er
på dybere vand, mens den lille udnytter det
familievenlige lave vand.

3: Ved det flotte nye vandsportscenter lejer
familien kajakker til de største børn og mor,
mens far og Mikkel på fire år går en tur over på
Havnepieren, hvor de løber om kap på vandet i
kæmpe bolde og spiser is med fødderne i vandet.

4: Familien er blevet sultne, og de beslutter derfor
at spise den medbragte madpakke på Torvet,

hvor borde og bænke er placeret i skyggen af de
grønne træer. Madkurven er fastgjort på den ene
cykel i en lækker trækasse. I kiosken køber de fem
kolde colaer og lidt ekstra energi til resten af dagen
i form af lidt dessert-slik. Mens mor og far slapper
af med en kop kaffe, leger børnene med de sjove
legeredskaber på torvet. Kolde colaer, slik og kaffe:
kiosk-billetter er inkluderet i oplevelsesmadkurven.

5: Familien hopper på cyklerne igen og følger
kortet mod Børnenes Jord, hvor familiens taktiske
evner, logiske tænkning og hurtigheds- og
udholdenheds færdigheder udfordres. De tilføjer
deres respektive score på det medfølgende
scorecard – lige nu fører mor!

6: En times tid senere cykler familien mod skolens
sportsbaner, hvor sundhedsstien bliver udforsket.
Efter en løbetur på omkring 1km kommer hele
familien tilbage til mål én efter én – her kan
konditallet aflæses. Fars tal er vist ikke for godt…

7: Familien kører hjem via den flotte skovsti og
cyklerne afhentes af udlejer, så det er dejligt nemt.
Over aftensmaden kåres dagens familie-triatlonvinder og der klappes i applaus. Det har været
en rigtig god dag og familien beslutter at købe en
anden tematur, hvor de skal ud at sejle med færge.
Alt i alt har familien haft en hyggelig dag sammen
med motion, dejlig mad, udfordringer, konkurrencer
og hygge.
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VISUALISERINGER
HAVNEGADE

FODGÆNGEROVERGANG
OVER FÆRGEVEJ
GRØNNERE KANTER

SMALLERE GADEFORLØB
HAVNEGADE
MULIGHED FOR UDENDØRS SALG
AKTIVITETSVÆG
(ELLER NY BEBYGGELSE)

ÅBNE OG AKTIVE FACADER MOD
HAVNEGADE

- DEL AF DET BYMÆSSIGE OMDREJNINGSPUNKT
I dag mangler der en bedre forbindelse mellem
byen og havnen. Krydset mellem Havnegade
og Færgevej er centralt for at fortælle om byens
muligheder og for at lede de besøgende fra
havnen mod byens centrale bygade, ligesom en
opstramning af byrummet i Havnegade vil øge
oplevelsen af sammenhæng.
Dette kan ske ved at indsnævre vejen, arbejde
med belægning, belysning og beplantning samt
ved at åbne op for facaderne ud mod Havnegade,
således det bliver interessant at bevæge sig mod
byens torv. Ligeledes kan den gamle biograf
komme i spil ved at åbne op for forskellige
arrangementer i den flotte gamle sal.

SAMMENHÆNG MELLEM
HAVN OG BY
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AKTIVITETER I REB
SIDDEELEMENTER
MED MULIGHEDER
FOR LÆDANNELSE

HAVNEPIEREN

- DET NYE MØDESTED VED VANDET
Hals havn afsluttes i dag af en stor bred havnepier
med en unik udsigt ud over Limfjorden. I dag findes
der som tidligere nævnt kun enkelte bænke på
havnen, som efterlader de besøgende med en
passiv tilgang til byrummet og dets potentialer. Der
er behov for en større forbindelse mellem havnen
og vandet, således de besøgende naturligt kan
være aktive i deres oplevelse af stedet.
Her bør arbejdes med at skabe forbindelse ned
til vandet og åbne op for muligheden for både at
benytte havnen de få, men fantastiske, varme
dage om året, og også på de forblæste dage.
Dette gøres ved at skabe opholdsmuligheder, der
både integrerer muligheder for aktiv bevægelse,
ophold, udsigt og adgang til Limfjorden.

OPLEVELSESRUM FOR BØRN
(OG VOKSNE)
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FLYDEPONTON

SNEMANDSKONKURRENCER
SKØJTEBANE
KÆLK GENNEM HISTORIEN

SKANSEN

- OG DE MANGE MULIGHEDER...
Skansen er et markant historisk kulturelement i
Hals. Selvom Skansen er et betydeligt monument
i bybilledet, så udnyttes de potentielle forbindelser
mellem byen, havnen og Skansen ikke. I stedet
ligger Skansen som et særskilt element.
Ved aktivt at integrere området med aktiviteter,
som ikke nødvendigvis kun forholder sig til stedets
historie, kan der skabes større opmærksomhed og
udnyttelse af de historiske fortællinger.
Her bør tænkes i overnatningsmuligheder, levende
teater, smag på historien ect. Oplevelsestilbud
kan tillige udvides ved at lave vinteraktiviteter i
området, eks. skøjtebane i voldgraven suppleret af
julestue.

OPLEVELSESRUM FOR BØRN
(OG VOKSNE)

STIER, SHELTERS MED MERE
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FLYDEPONTON
(FØLGER TIDEVAND)

UDSIGTS SHELTERS
SOLPLATFORM

BLÅ/GRØN
NATURLEGEPLADS
Hals er placeret helt unikt ved udmundingen af
Limfjorden ved Kattegat. Desværre er det blot få
steder tæt ved byen at de besøgende har mulighed
for at komme helt tæt på vandet.
Ved at forstærke og placere de eksisterende
forbindelser tættere på vandet skabes der helt
unikke oplevelsesmuligheder, hvor vand og land
forenes. Her kan arbejdes med elementer som en
hævet træ-stier gennem det grønne landskab, der
har mindre vandnære udsigtsshelters, pontoner og
direkte broer ud i vandet, således der bliver gjort
op med ‘nok se, men ikke røre’-kulturen.

STIER, SHELTERS MED MERE
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KARAKTERISTISK
BYSKULPTUR
BELÆGNING SKABER
OPMÆRKSOMHED

AALBORGVEJ/MIDTERGADE
- DEN NYE ADGANG TIL HALS

I dag findes der, som tidligere nævnt, to
forbindelser til havnen via Østergade og via
Midtergade/Havnegade. Sidstnævnte har større
bymæssige kvaliteter og rummer gadeforløb og
forretninger, som kan drage nytte af de besøgende.
Adgangen fra den primære trafikåre Aalborgvej til
det ældre gadeforløb og videre til Havnen er stort
set ikke synlig i dag.
Ved at fremhæve denne forbindelse vil de
besøgende blive opmærksomme på denne smukke
og mere oplevelsesrige alternative forbindelse til
havnen gennem byen.
Her arbejdes med en markant belægning og/eller
beplantning.

STIER, SHELTERS MED MERE
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OPSAMLING & ANBEFALINGER
MÅLET :

OPSAMLING :

ANBEFALINGER :

HVAD VAR GRUNDLAGET OG HVOR VILLE VI HEN...

HVAD HAR VI KONSTATERET...

HVAD SKAL I SÅ GØRE ...

Projektets mål har været at danne et
sammenhængende oplevelsesbillede i Hals.
Oplevelser som gør Hals til et interessant sted i
turismesammenhænge og oplevelser som gavner
erhvervsliv og byens rumlige struktur.

Gennem analyse af byens rum og struktur er 3
primære konstateringer trådt frem i lyset. Vi har
konstateret :

Nedenfor opsummeres de foreslåede principper
og anbefalinger, som bør tages i betragtning for at
kunne imødekomme de ønsker og problemstillinger
projektet indledtes med.
Helhedsplanen anslår således hvor og hvordan
indsatsen bør iværksættes samt prioriteringen
heraf.

ENG Arkitekter er her kommet med et forslag til
en helhedsplan, som omsætter de 4 indledende
fokusområder i fysisk form:
1. Sammenhæng mellem havn og by
2. Oplevelsesrum for børn (og voksne)
3. Stier, shelters med mere
4. Udvikling af jollehavnen
Her er arbejdet dels med aktivitetsforslag, dels
med deres fysiske udtryk i Hals.

- at Hals overordnet set kan betragtes under 3
energier: sejlerlivet, bylivet og mødet med naturen,
hvoraf sejlerlivet i dag er den dominerende
oplevelse. Her skal arbejdes mod at skabe en
fysisk struktur, som giver mulighed for at lave et
turisttilbud, som viser alle 3 herligheder i Hals frem.
- at der er et modsætningsforhold mellem det
bymæssigt interessante ældre gadeforløb og den
golde, men befærdede, transportkorridor. Der
skal arbejdes med synliggørelse af gadeforløbet
Midtergade/Havnegades alternative forløb og
byrumsmæssige kvaliteter - altså forsat fortætte
byens funktioner langs Midtergade/Havnegade/
Havnen.
- at havneområdet rummer interessante byrum og
bebyggelser samt et attraktivt sommerliv. Samtidig
karakteriseres havnens arealer ved fraværet
af opholdsmuligheder og en markant grænse
mellem land og vand. Muligheden for umiddelbar
interaktion med vandet gør sig endvidere
gældende for de grønne arealer nær byen. Der
skal arbejdes for at skabe aktiviteter, som både
formidler overgangen til vandet og giver mulighed
for ophold, ligesom det er væsentligt at tænke
i markerede forbindelser på tværs af havnens
arealer (færgeleje, lystbådehavn, jollehavn mv.)

- oplevelsesrygrad
- styrk særligt aksen Midtergade/
Havnegade/havnen som fortsat fortættet
handelsakse og etabler oplevelsesspor
herudfra.
- udvikl det “nye” torv omkring Havnen/
Færgevej/Havnegade som byens midtpunkt
med rige muligheder for gode forbindelser til
det øvrige Hals.
- tydelige forbindelser
- synliggør og bearbejd “koblingspunkterne”
mellem de primære flows (Aalborgvej,
Østergade, Færgevej) og aksen gennem
den ældre by, således der skabes
opmærksomhed på den hyggelige ældre by.
Særligt krydsningspunktet Havnen/
Færgevej/Havnegade er centralt og især
byrummet i Havnegade bør opstrammes og
understøttes som del af aksens strøggadekarakter (missing link mellem havn og by).
Også markering af adgangen til Midtergade
fra Aalborgvej er væsentlig som indikator af
den alternative oplevelse af Hals.
- skab forbindelsesloops langs fjord/hav og
gennem skov til sommerhusområder som
rekreative alternativer til den befærdede
Aalborgvej.
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- kontakt til vandet
- støt op om søsportscentret og arbejd mod
aktiviteter omkring blå/grøn naturlegeplads
og havnepieren, som kan bryde grænsen
vand/land.
- variation i oplevelsesrummene
- tænk havnepieren som sted for
slentreture, uformelt ophold og eksponerede
aktiviteter på kanten af vand og land.
- pladsdannelserne i byen som
oplevelsesrum for familien, hvor de
definerede rum giver en oplevelse af
beskyttelse fra havets åbne vidder.
- skansen som det historiske helle,
hvor interessante fortællinger og
bevægelsesmåder tager dig tilbage til livet i
det velbevarede skanseanlæg.
- blå/grøn naturlegeplads som
vandlegeområde primært til børn +
opholdsområder til voksne i naturen
og inddrag lavengens vegetation til
rumdannelse. Tænk på integration af
forbindelser på tværs af stedet som kan
være med til at aktivere området.

- prioritering
- start med hovedforbindelse mellem by og
havn: særligt opgradering af Havnegade.
- udvikl nye oplevelsesrum: etablering
på havnepieren og udvikling af blå/
grøn naturlegeplads, INKL. den vigtige
stiforbindelse til sommerhusområde langs
fjorden.
- opgrader byens pladser og lommer,
herunder markering af adgang til by via
Midtergade fra Aalborgvej.
- skab forbindelser på tværs af
havnearealerne: promenade-skabelse fra
det “nye” torv til jollehavnen og blå/grøn
naturlegepladsen.
- etaper
- tænk i etapescenarier for udvikling af
helhedsplanens delprojekter : SMALLMEDIUM-LARGE etableringer kan bane
vejen for en kontinuert udvikling mod det
endelige mål, afhængigt af de økonimiske
vilkår.
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