
Koncept
Konceptet för stadens hjärta består av två begrepp som beskriver förslagets helhet: 
låna in omgivande naturlandskap i stadskärnan och förstärka det lokala. Kontak-
ten från Första avenyns sidogator mot omgivande natur- och kulturlandskap plock-
as in och stiliseras till samtida uttryck i mönster och gestaltning. I Hässleholm 
anspelar många av de offentliga konstverken på närheten till skogen och den vilda 
naturen. Detta tema har vi tagit upp och förstärker i förslaget. Att använda lokala 
aspekter är en viktig del av förslaget. Det gör vi genom att föreslå en ny saluhall 
med inriktning på lokala produkter från omkringliggande lantbruk, samt förstärka 
marknaden som en förlängning av saluhallen. Vi använder också lokala material 
och förslaget är inspirerat av den lokala arkitekturen och detaljer i husens exter-
iörer, som samspelar med de nya elementen som föreslås i stadsmiljön. 

Bakgrund
Stadens hjärta är Första avenyn och stortorget. Stadskärnan förnyas med målet att 
synliggöra stadslivet, där människor och upplevelser är i centrum. Vår vision är 
en lockande och attraktiv mötesplats för det lokala vardagslivet och för tillfälliga 
evenemang som lockar besökare från en större region. Gestaltningen ska locka till 
aktivitet och rörelse, men också vara en lustfylld miljö där man gärna stannar upp.  
Nya intryck över året, med nya upptäckter av stort och smått skapar en levande 
stad. 

Vi ser förnyelsen av Hässleholms inre stadskärna som en möjlighet att ta fasta 
på och förstärka de lokala kvaliteter som finns. En del av Hässleholms identitet 
är den historiska, karaktärsfulla, långsträckta rutnätsplanen med bebyggelse från 
olika tidsepoker. Planen och den centrala bebyggelsen tar sin utgångspunkt i järn-
vägsstationen och markerar på detta sätt stadens identitet som knutpunkt i tågnätet.  
En annan kvalitet är närheten till natur och skog, som skapar vackra och lockande 
fondmotiv i slutet på många gator. Målet är att skapa sinnliga och lekfulla miljöer 
där människor möts, och där man trivs att vara både ensam och tillsammans.

HÄSSLEHOLM  NÄSTA
Tävlingsförslag till ombyggnad av Första avenyn, 
Stortorget och Frykholmsgatan
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Gestaltning av omgviande gator
Vattugatans marktegelbeläggning i klassiskt 
fiskbensmönster fortsätter norr om torget, men i en gul ton. 
Den gula färgen tar upp fasadtegelfärgen på många hus i 
stadskärnan, och knyter också an till Sparbanken på Frykhol-
msgatans guldgula fasadmaterial. 

Sidogatorna ges en enkel och sammanhållen karaktär. 
Önskvärt vore en ljus, t ex gul, marktegelbeläggning på 
trottoar som avslutas mot körbanan med en ramsten av granit. 
Alternativt en ljusgrå betongmarksten/granitsten i lämplig  
storlek på gångbanorna. På körbanan föreslås asfalt.

De mindre platserna som återfinns lite varstans i staden är 
viktiga som ännu ett lager av små informella mötesplatser.  
Dessa bidrar till det offentliga livet i en intimare skala och 
ges olika karaktär och innehåll från trädgården till det enkla, 
stenlagda torget. 

Första Avenyn
Park och natur skapar lockande gröna fondmotiv från Första 
avenyns sidogator. För att påminna om närheten till det om-
givande landskapet har vi symboliskt plockat in skogens grenverk 
till huvudstråket Första avenyn. Stad och natur möts i en lekfull 
och associativ beläggning som löper som en lång matta mellan 
stationen och kyrkan. Huvudaxelns mittparti hålls öppen och sik-
tlinjen mellan kyrkan och stationen förstärks. Beläggningen består 
av en finbearbetad granitsten i olika gråa nyanser som bygger ett 
”pixlat”, intrikat grenmönster där man undviker att kapa stenar. 
Mönstret är som ett stort pussel som rapporteras och på så sätt 
hänger ihop i en lång sekvens. Stenen kommer från det närbelägna 
stenriket och basen utgörs av en ljusgrå granit, medan mönstret 
utgörs av diabas och eventuellt en mellangrå sten. 

Mönstret ramas in av dubbla trädrader som skalar ner stråket och 
skapar intimitet och olika rumsliga upplevelser i avenyns sektion. 
Närmast fasaderna löper ett tillgängligt gångstråk utan hinder. Här 
finns en smal remsa intill fasadliv för gatupratare, små stånd m m 
för handlare, café och restaurangägare. Intill planteras en dubbel 
rad av mellanstora träd, som har en lätt och ljus karaktär med fin-
flikigt ljsugrönt bladverk och med rik blomning, t ex Mannaask. 
Mellan träden bildas ett inre rum. Här placeras stadens skulpturer 
som idag finns utspridda inom området. På så sätt lyfts de fram 
i ett integrerat skulpturstråk och får en mer central och fram-
trädande roll i staden. Vi föreslår att skulpturstråket även kom-
pletteras med nya skulpturer, bl a för lek. I anlutning till träden 
placeras offentliga sittplatser som omfamnar träden och bryter de 
raka trädraderna på ett spännande sätt. Träd och skulpturer belyses 
med effektbelysning. Skuggan från grenverk i rörelse komplet-
terar beläggningsmönstret under dygnets mörka timmar. Mittsek-
tionen mellan Frykholmsgatan och Östergatan trappas som flacka 
terrasser, med ett steg mellan varje terrass, så att flexibla platser 
formas för varierande aktiviteter som uteserveringar, musik och 
uppträdanden. På avenyns södra sida löper ett cykelstråk mellan 
trädraderna. Längs med fasaderna finns plats för räddningsväg.

Historiskt har stationshuset varit en av flera märkesbyggnader 
med betydelsefulla funktioner. När resecentrum byggdes förlo-
rade stationshuset lite av sin kraft och identitet som central nod i 
staden. Vi vill återerövra stationens betydelse genom att förlägga 
en ny funktion i byggnaden, som tar staden in i en ny epok och 
återupprättar husets värde. Vi förelår en saluhall, en verksamhet 
som saknas och som nu ges en central plats i staden. Stationsby-
ggnadens huvudhall, som idag inrymmer Pressbyrån, är ett mag-
nifikt rum värdig en saluhall. Utanför, i anslutning till infotorget, 
placeras marknadsstånden som inordnas mellan avenyns norra 
trädrader. Stånden görs i ett första skede  lätta och nedmonterbara. 
Om torghandeln utvecklas positivt kan man tänka sig att utveckla 
konceptet med en paviljongliknande mindre byggnad, som blir 
permanent när handeln är intensiv, men som sedan går att flytta.

Den ljusgrå granitstenen föreslås runt torgets mörka diabas-
beläggning. På så sätt länkas Stortorget och Första avenyn ihop 
till en helhet, tellsammans med stadens viktigaste historiska by-
ggnader. Stationen, stadshotellet, kyrkan och i viss mån Rådhuset, 
knyts ihop enkelt och elegant. 

Infotorget innehåller bekväma sittbänkar och information av olika 
slag. Dels kan man visa vad som är på gång i staden genom pro-
jektion på marmorfasaden, dels placeras en grupp monitorer ut på 
stolpar som visar tågtider och annan reseinformation.

Cykelbana

Uteservering

Bänk

Cykelparkering
Skulpturstråk

Planutsnitt terrasserad café och konststräcka av Första avenyn 1:200

Dagsektion B-B 1:200

Första avenyn med kyrkan i fonden

Infotorget med monitorer som visar tågtider och annan reseinformation

Interiörfoto från järnvägsstationen Mönster inspirerat av grenverk. Från natur till pixlad stenläggning

Nattsektion B-B 1:200

Planutsnitt parkeringslösning på Första avenyns övre del 1:200
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Stortorget
I förslaget är Stortorget ett klassiskt torg som ges en samtida 
och unik gestaltning som stimulerar alla sinnen och fungerar 
alla årstider. Stortorgets huvudtema är vatten. Likt den inlånade 
skogen påminner vattentemat om den stadsnära Finjasjön. Vi 
tror generellt att det är ett mycket önskvärt element i en stad som 
saknar direkt vattenkontakt. Det svagt sluttande torgets höjd-
skillnad utnyttjas till att forma en låg trappning i norra hörnet 
som skapar informella sittplatser i det soligaste läget. Marken 
formas så att en grund vattenspegel bildas i torgets lågpunkt mot 
trappan. Detta blir torgets fokuspunkt. I denna punkt placeras 
en mängd små vattenstrålar som sedan sprids ut på torget, med 
större avstånd allteftersom. I andra änden av torget, i den fak-
tiska lågpunkten, formas en liten damm som en pendang till den 
större vattenytan. Vattnet blir ett lekfullt element som lockar alla 
åldrar, och som skapar ett behagligt och svalkande ljud sommar-
tid. 
 
Som en del i vattentemat föreslås en serie lekfulla och vackra 
skulpturer i brons,  formade som olika vattendroppar i olika fas 
av fallande rörelse. De är polerade och blanka, och speglar om-
kringliggande miljö och händelser. Dropparna bidrar till att göra 
torget till en speciell och unik plats. Dropparna föreslås vara 
uppvärmda med returvärme under kallare årstider, och därmed 
locka till beröring och lek hela året om. När stadens invånare sit-
ter och känner på dropparna blir de polerade. Skulpturen Vårfrun 
placeras på torget så att den sampselar med vattnet och de nya 
skulpturerna på ett intressant sätt.  

Vattenstrålarna på torget kommer ur munstycken av brons el-
ler mässing där även ljusarmaturer är integrerade. Sommartid 
belyses vattenstrålarna och ger ett effektfullt skådespel kvällstid. 
Vintertid täcks munstycket med en opal skiva av polycarbonat. 
Lamporna genererar då små lysande pölar av ljus. 

Förslaget är inspirerat av lokala material och omgivande fasaders 
vackra detaljrika fasader: diabas, guldmetall, sirliga smidesde-
taljer, gult marktegel m m. Torgets golv betår av diabas med 
olika ytbearbetning, t ex krysshamrad, flammad och en sågad 
yta. På så sätt uppnås en lätt mönstring och skiftningar i ytan 
som levandegör golvet på ett raffienrat men enkelt sätt. På det 
solida golvet placeras lätta och lekfulla element. Vattenstrålarnas 
guldgula munstycken, liksom trappningens sättsteg är små tillägg 
som blänker i solen och mönstrar den enkla torgbeläggningen. 
Dessa blir extra viktiga detaljer under årstider när vattnet inte är 
igång. Generösa, långa bänkar som bärs upp av ett lätt galler som 
refererar till sekelskiftsbalkongernas sirliga smidesräcken flank-
erar torgets långsidor. I det nordvästra hörnet placeras ett orang-
eri, en "limoneria", med citrusträd som lyfts ut och ger torget en 
egen sommarkaraktär. Växthuset är tänkt som ett ungdomshus 
med ett café som förslagsvis drivs i kooperativ form av ung-
domarna själva, men som är öppet för alla dagtid. Huset blir en 
symbol för viljan att skapa en plattform i staden för gemenskap 
och samhörighet mellan generationer.

Torgets skepnad varierar genom denna gestaltning med årstids-
växlingarna: på sommaren tillför de utflyttade citrusträden en 
exotisk stämning, tillsammans med vatten i olika former. De 
små buskträden i urnor är en variant av de traditionella sommar-
blommorna, men ger torget en en originell karaktär. Torgdelen 
närmast Första avenyn är flexibel och här finns plats för olika 
evenemang där man behöver lite mer plats, så som höst- och vår-
marknaden eller en tillfällig scen. Vintertid lyser fontänmunsty-
ckena som små punkter, de guldgula skulpturerna blänker och är 
varma och orangeriet lyser och lockar människor att stanna till. 

Försommardag på Stortorget sett från korsningen Vattugatan/Första avenyn

Sektion Stortorget C-C 1:200

Skulpturserie

Bronsskulptur som speglar omgivningen

Stenyta bearbetad på olika sättBänk med sockel av luftigt stålgaller
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Etappindelning 

Etapp 1 
Kopplas till firandet av Hässleholm 100 års jubileum 2014. 
Första avenyn i sträckningen mellan Vattugatan och Österga-
tan, utgör tillsammans med Stortorget ryggraden i stadskär-
nan och är därför bäst lämpad att manifestera jubiléet och 
starten för stadsförnyelsen. Här ”sätts” stadsförnyelseprojek-
tet. Bättre förutsättningar för uteserveringar och kommers 
skapas, varför en delfinansiering av fastighetsägare och  
företagare är möjlig (20/80). 

I det fall budgeten inte räcker, byggs endast delen av Första 
Avenyn ut, och Stortorget genomförs som etapp 2, 2015-16.
Växthuset samordnas projektmässigt med gestaltning och 
ombyggnad av entrén till Stadshotellet och lämpar sig för  
extern finansiering av fastighetsägare och företagare, även 
om driften kommer att vara kommunal. 

Etapp 2
Första Avenyns förlängning mot Järnvägsgatan och stations-
byggnaden och utomhusvänthallen genomförs 2017-18 som 
etapp 2. Etappen utgör det första mötet med Hässleholm för 
resenärer och bör därför läggas tidigt i utbyggnadsplanen.  

Etapp 3
Frykholmsgatan utgör etapp 3 och anläggs 2018-19.  
Ombyggnaden innebär en förbättring för kommers och  
fastighetsägare varför denna del prioriteras framför den övre 
och sista delen av Första Avenyn.  Delen är lämplig för en 
samfinansiering där fastighetsägare, företag och kommun 
samverkar.

Etapp 4
Övre delen av Första Avenyn, mellan Östergatan och Skol-
gatan, genomförs som den sista delen av projektet. Utform-
ningen av parken framför kyrkan ses över, bland annat med 
avseende på siktlinjen mellan stationsbyggnad och kyrka i 
samband med denna etapp. I detta sista skede kan även en 
utvärdering angående behovet av parkeringsplatserna göras.

Frykholmsgatan
Stortorget omges av den ljusgrå granitstenen lika den på Första avenyn. Delarna knyts på så sätt 
ihop till en helhet, även om dess gestaltning och innehåll skiljer sig åt i övrigt. Diabasen kommer 
igen som inramning av träden på Frykholmsgatan. De upphöjda planteringslådorna tas bort, men 
de karaktärsfulla körbärsträden sparas. Den södra delen av gatan kompletteringsplanteras med 
likadana körsbärsträd i en tätare gruppering som fond mot torget.  

Tillgängligheten löses med ramp och bibehållen trappa som flyttas ut i nytt läge.  
De små utskjutande trapporna ger karaktär åt gaturummet, och är trevliga att kunna bevara.  
Denna princip förelår vi sedan överallt på gator där tillgängligheten behöver lösas vid entréer.

Ljussättning
Idén med ljussättningen är att förtydliga och förädla avenyns och 
stortorgets kvaliteter, historia och funktioner i staden. Men också att 
vara orienterande och att skapa siktlinjer.  
Genom att visualisera stadens fasader med ett varmt och stämnings-
fullt ljus upplevs stadsrummen och arkitekturen kvällstid, samt vyer 
och siktlinjer framträder. Stadens utsmyckning och avenyns alléer 
framhävs med riktat dramatiserande ljus som skapar stämning, djup 
och skuggverkan. Dekorativa armaturer orienterar stadens invånare 
längs med avenyn kvällstid. 
Ljussättningen utformas så att den ger en funktionell och trygghet-
sgivande belysning över gång- och cykelvägar samt körytor, som 
orienterar stadens invånare och besökare.

Avenyn
Avenyns symboliska sträckning mellan kyrkan och järnvägsstatio-
nen framhävs kvällstid med en funktionell och dekorativ belysning 
som ger ett orienterande ljus. Detta sker med en tidslös och elegant 
armatur som samspelar med arkitekturen. Den monteras på en stolpe 
placerad mellan trädraderna och riktas mot mittstråket. 
Armaturen kombineras med spotlights på samma stolpe som kan rik-
tas mot alléernas lövverk och skapar vackra skuggspel som varieras 
över årstiderna och med vinden. Spotlights kan även användas för att 
dramatisera skulpturer med ett riktat smalstråligt ljus. Stolpen skall 
också kunna förse marknadsplatserna med tillfällig elanslutning. 

Stortorget
Stortorgets fasader ljussätts från spotlights på master med ett varmt 
mjukt ljus som framhäver fasadernas varma kulörer och som berättar 
stadens historia. Spotlights riktas också in mot torget, dels för att ge 
en bred allmänbelysning, dels för att framhäva de gyllene konstverk-
en och vattendammarna med smalstråligt ljus. 
I vattenspelet på torget integreras belysning invid utkastarna som 
därmed ljussätter vattnets form och flöde och ger liv på torget kväll-
stid. Bänkarna ljussätts med belysning innanför gallret. 
 
Fasader
Utöver utvalda fasader längs Stortorget och avenyn bör även kyrkan 
och järnvägsstationen ljussättas för att framhäva sträckningen, deras 
historiska betydelse för staden och för att skapa vackra fonder till 
staden. Järnvägsstationen annonserar dessutom staden från järnvägen 
samt är en viktig knytpunkt och entré.  

Frykholmsgatan
Gatan ljussätts med spotlights monterade på stolpar som placeras in-
vid de fria trädraderna, i stil med avenyn, och riktas in mot lövverken 
och ut mot gata. Träden blir belysta och skapar vackra skuggspel 
samtidigt som gatan får en funktionell belysning. 

Ljusfestival  – julbelysning ”Hässleholm by Christmas light” 
Staden föreslås genomföra en ljusfestival under juletider som 
för med sig många fördelar. Staden kan tillsammans med fas-
tighetsägare göra egen tillfällig julbelysning av stadens 
offentliga ytor som torg, gator och viktiga knytpunkter (tex 
järnvägsstationen). Genom ett samarbete med fastighetsä-
garna kan finansiering och engagemang möjliggöras från 
fastighetsägarnas sida, vilket underlättar för kommunen. Ljus-
festivalen kan då annonsera staden både från kommunen och 
från fastighetsägarnas butiksinnehavare, för att locka besökare 
till julhandel och ge ett nytt sätt att uppleva staden. 

Parallellt bör en tävling genomföras för kommunens in-
vånare med jultema och belysning, för att skapa en ge-
menskap, samhörighet och intresse från kommunens egna 
boende att engagera sig. Detta blir en bidragande upplev-
else, ett delmoment, i ljusfestivalen ”Hässleholm by Christ-
mas light”.     
       

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4Nattsektion över Stortorget D-D 1:200

Nattbild över vattenspegeln på Stortorget sett från Frykholmsgatan Kvällsbild över Stortorget

Fontänmunstycke i brons under dag, kväll och vintertid

Planutsnitt Frykholmsgatan 1:200

Tillgänglig entré med ramp och trapp
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