
Vy från stationshuset

Live & Direct
HÄSSLEHOLM entréplatsen stortorget aKtIVa Zonen lUgna Zonen

Före - statiskt

tvärsektioner Första avenyen

princip för funktionsindelning längs Första avenyen

efter - elastiskt
vanlig dag

festdag

intEntiOnEr
Intentionen är att Hässleholm blir Årets stadskärna 
2014 i samband med stadens 100-årsjubileum! 
Hässleholms stadskärna är den självklara mötesplatsen 
i Öresundsregionen och besökare kommer resande för 
att dela Hässleholmarnas stadsliv. en stolt berikande 
mötesplats som används till vardags som till fest, sommar 
som vinter, där det händer saker även då inget händer. 
live & Direct!

iDéEr
Med live & direct menas att stadskärnan är en plats 
för upplevelser här & nu, den självklara mötesplatsen 
det är härifrån sändningen sker. stadskärnan ges en 
indelning med olika funktioner i fyra zoner: entréplatsen, 
stortorget, aktiva zonen och lugna zonen. De fyra zonerna 
hålls samman genom en enhetlig markbeläggning 
och möblering. Under kvälls- och nattetid förstärker 
ljussättningen känslan av att vara i stadskärnan. 
en skulptural Multistruktur slingrar sig och visar vägen 
från entréplatsen vidare runt stortorget, dess funktion 
är så multifunktionell som namnet antyder. Här finns 
bland annat väderskydd, vattenspel, sittplats, scen och 
plantering.

• “Uteväntrum”
• Mötesplats när någon 
kommer med buss eller tåg
• Informationsplats
• solläge 

• Marknad
• solläge
• Informell scen
• Uteservering
• Informell vattenlek
• Finrum
• plats för framträdanden och 
events
• graphic rain som går att 
förändra, byta mönster vid 
olika event, årstider. eller 
stänga av helt 

• terrasserat för 
uteserveringar
• grönt avenystråk

• en öppen liten torgplats i avenyn
• entré till gallerian
• samlingsplats
• terrasserat för uteserveringar

• grönare lummigare del
• samling av skulpturer
• sittplatser

• enkel elegant struktur
• grönt frodigt rum med    
sittmöjligheter 

LEDOrD för StaDSkÄrnanS 
rEvitaLiSEring
För att lyckas med stadskärnans revitalisering har 
vi arbetat fram ledord för den. De bygger på  det 
utvecklingsprogram kommunen tagit fram och tar 
avstamp i de värden som finns i Hässleholm idag, förutom 
några nya tankar och idéer. ledorden är, Kulturkärna 
Hässleholm, Dragspelseffekten, Hässleholm fyller 100 år!, 
Återbruk med lokal förankring, Konst och Chilla/aktivera.

HÄSSLEHOLM fyLLEr 100år!
I samband med 100-årsfirandet föreslås en rad mer 
eller mindre tydliga aktiviteter som har med jubileet att 
göra. stortorget, som invigs samma dag 100-årsfirandet 
inleds, är den tydligaste aktiviteten. en annan är invigning 
av det stora vattenspelet – graphic rain Hässleholm på 
stortorget samma dag. Mer diskret är framtagandet av 
den nya Hässleholmsplattan som görs i samarbete med 
lokala cementgjuterier inför 100-årsfirandet. Där används 
lokala diabasrester som ballast vilket är ett exempel på 
återbruk.

CHiLLa – aktivEra
genom att dela in de olika platserna i stadskärnan i 
lugna och aktiva platser kan de förstärkas eller förändras 
utifrån hur de är idag. platser på Första avenyen, 
stortorget och Frykholmsgatan är aktiva medan mindre 
platser inne i kvarteren är lugnare och kan användas för 
att ta det lugnt på, chilla. andra platser fungerar som 
både lugn och aktiv plats exempelvis stortorget, som är 
stort nog för både lugna kanter och aktiva öppna ytor. 
Första avenyen delas upp i platser av olika karaktär som 
skiftar i intensitet beroende på de funktioner som finns i 
byggnaderna på båda sidor av dem.

kuLturkÄrna HÄSSLEHOLM
en iscensättning av stadens offentliga rum skapas, 
vilka uppmuntrar spontana skådespel och musik i 
vardagen eller till stora evenemang. trappor, platåer 
och multistrukturen kan användas som scener. genom 
att göra stadskärnan tillgänglig för evenemang kan 
Hässleholm utveckla sin kulturkärna.

kOnSt
Hässleholms stadskärna har ett ambitiöst innehåll av 
konst, som inventerats. en strategi för hur den kan 
återbrukas har utvecklats och den innefattar punkter 
som att skulpturer ska flyttas till nya platser och ned från 
socklar samt vilken typ av ny konst som bäst kompletterar 
den existerande och passar vår samtid. Dock föreslås att 
strategin färdigställs tillsammans med kommunens grupp 
för offentlig konst. 

DragSpELSEffEktEn
Dragspelseffekten innebär att stadsrummet ska fungera, 
upplevas aktivt och händelserikt under vardagen och 
festligt men friktionsfritt under evenemang. Detta ska 
fungera längsgående och tvärgående det vill säga i såväl 
de fyra olika zonerna som tvärsektionen genom Första 
avenyen. De fyra zonerna har flexibel användningen 
medan de är enhetliga i vegetation, markbeläggning och 
möblering. Första avenyen indelas i längsgående zoner, 
som ska göra att den inte känns enslig eller överbefolkad. 
Indelningen möjliggör rörelse längs fasader i en kantzon 
eller längs mitten i en mittzon. Mittzonen ökar i bred vid 
evenemang. 
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iDékOnCEpt
1:500

SEktiOn EntrépLatSEn 1:200

1:500
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Multistruktur

Hässleholms
plattan

Multi
möbel

Cykelställ

plats för 
uteserveringar

Våren

plats för 
uteserveringar

sittmöbel/
scen

trädgaller med 
diabaskross

terrasseringBänkar robinia

skulpturpark

Bänkar

graphic rain

Vattenlek

entréplatsen
plats för tillfälliga 
evenemang

KrukorBänkar

ett stortorg av särklass försedd med en svepande 
skulptural Multistruktur, en välkomnande entréplats 
och en sammanhållande Första aveny är de bärande 
stadselementen. 

StOrtOrgEt
stortorget är Hässleholms självklara vardagsrum, 
festplats och mötesplats. Det är här det händer! oavsett 
om det är en långsam brunch en lördag morgon eller om 
det är en föreställning vet alla att det är på stortorget 
man skall vara. stortorget har bra dimensioner, det är 
inte för stort och inte för litet för att lyckas. torgytan 
är en öppen yta som tål det mesta från torghandel till 
större bilar vid evenemang. Kanterna är livfulla och fylls 
med aktiviteter med hjälp av en skulptural multistruktur. 

Första avenyen får här karaktären av en lummig grön 
kantzon och planteras med träd som fungerar som 
rumavgränsning till det öppna torget. Under träden 
får möblering och mindre kiosker plats. stortorget är 
en stor öppen plats som ska användas för aktiviteter 
och evenemang. Multistrukturen på stortorget är en 
permanent scen för mindre spontana eller arrangerade 
evenemang. Vid större evenemang byggs en tillfällig scen 
upp.

EntrÈpLatSEn
entréplatsen är en öppen plats och utvidgning av Första 
avenyen där det nya golvet går hela vägen fram till 
stationen. I golvet markeras huvudstråket på avenyen 
med avvikande beläggning och växter. Denna sektor 

kan användas för större temporära konstverk och att 
ytan hålls öppen utan träd. på så sätt blir det enkelt 
för att skapa temporära händelser direkt vid entrén 
till stadskärnan. entréplatsen som är öppen kan 
möbleras upp med tillfälliga installationer, jul- och 
bondensmarknad som möter besökaren och välkomnar.
 
förSta avEnyEn
en av nycklarna till stadskärnans förändring är att Första 
avenyen ska upplevas sammanhållen, mer intensiv och 
laddad. För att åstadkomma detta ges Första avenyen 
en tydligare strukturerad karaktär med stora träd, 
terrassering som möjliggör platsbildning och ramper för 
tillgänglighet. I huvudriktningen är siktlinjen mot Kyrkan 
respekterad och bibehållen. olika sekvenser av stadsrum 

stadskärnan får en enhetlig möblering med 
en serie specialdesignade stadsmöbler som 
ger en unik och identitetsskapande karaktär 
åt staden. Färgen på möblerna är hämtad från 
Hässleholms kulturhus och är en återkommande 
färg i staden. Materialen är rostfritt stål och trä 
som Multistrukturen, eleganta material som 
känns tidlösa.

EntrépLatSEn

Cykelställ planteringskärl

Hässleholmsbänken

Multibänken
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möter flanören längs Första avenyen. Först entréplatsen, 
här möter man Hässleholm när man klivit av tåget. 
sedan presenterar sig stortorget, stadens viktigaste plats 
för möten och handel. Därefter följer en aktiv sektor med 
shopping och uteserveringar och slutligen en lugn sektor 
längst bort från stationen. Första avenyen blir därmed, 
även den, indelad i fyra sektorer som matchar de ovan 
nämnda stadsrumssekvenserna.  Första avenyen blir 
en stadsgata som erbjuder allt för flanörer, shoppare, 
butiksinnehavare och alla de som vill njuta av staden.

avenyen planteras med ett ljust vackert träd, robinia 
som släpper in ljus och skapar ett lätt tak under vilket det 
är skönt att promenera – trädet har fördelen att kronan 
börjar relativt högt upp vilket gör det enkelt att få fri sikt 

under träden upp mot kyrkan.

Första avenyen ska enkelt kunna avläsas som 
ett sammanhållet stadsrum och förses med ett 
genomgående golv och indelas i längsgående zoner 
som används på olika sätt under Första avenyens resa 
genom de olika sektorerna beskrivna ovan, mitt-, kant- 
och entrézon. Mittzonen ges olika användning: trädzon i 
vissa sektorer, möbleringszon i någon och skulpturzon 
i en tredje. Indelningen skapar tydlighet med en mittzon 
där man kan spatsera fram, två aktiva kantzoner där 
gående och cyklister rör sig lite snabbare och entrézonen 
närmast fasad som tillgodoser tillgängligheten till 
lokaler. 

LÄngDSEktiOn förSta avEnyEn 1:400
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evenemangstorget

Marknadstorget

1:500

scen

plats för evenemang
och publik

Möjlig uppställning av 
marknadstånd med  
parkering mellan

Marknadsstånd under 
multistrukturen

platser för mindre 
evenemang

StOrtOrgEt

ljus

ljus

ljus Bänk scen

graphic 
rain

plantering

Vattenlek

ledande 
stråk i mark

tak

Marknad

plats för el och vatten
rör i rostfritt stål
trä ribbor

MuLtiStrukturEn
lyxig, lekfull och attraherande har Multistrukturen sin självklara plats på stortorget. Den är 
i allra högsta grad spektakulär och kaxig och samtidigt stilfull och elegant. Multistrukturen 
är mångfunktionell, tak för torghandlarna, bänk och scen i solläge, bakgrund till konserter, 
ställning för ljus, vattenlek, vatten orgel och som grand final, graphic rain Hässleholm. 
Multistrukturen har en bärande konstruktion av rostfritt stål som i kombination med 
träribborna ger ett exklusivt intryck. samma material används i stadskärnans möblering och 
tillsammans är de en del av stadskärnans unika karaktär.

grapHIC raIn HässleHolM
I valet av nya konst-och formobjekt till stadskärnans nya gestaltning har ledord som attityd, 
interaktivitet, ljud, vatten och attraktionskraft varit tongivande. Det resulterade i graphic rain 
som innefattar alla dessa begrepp. 

VIsUalItet:
I sin enklaste version är det en vacker vattenridå med möjligheten att ”skriva ut” grafiska 
mönster, texter och budskap. Man formar helt enkelt de nedfallande dropparna med hjälp av 
ett antal snabba munstycken i överkant. på så sätt kan man få text eller grafik att ”hålla ihop”
ända ner till marken där den försvinner i ett elegant galler. genom sin form skapas
möjligheter att gå in i verket och stå helt omsluten av vatten. 

Interaktivitet:
en något mer komplex variant är att koppla verket interaktivt. Möjligheter finns att styra 
fontänen från en hemsida eller från mobiltelefonen. en möjlighet är att arbeta med konst och 
designskolor i hela landet som har möjligheten att förändra skulpturen vid olika tidpunkter på 
året.

InForMatIonsBärare:
Fontänen kan fungera som en unik informationsskylt under events.

ljUs:
Vattenridån kan ljussättas på olika sätt. Dels ljussätts vattnet genom en ledbelysning uppifrån 
i önskad färg vilket gör att vattenridån lyser. Dels går vattenridån att belysa utifrån med gobos 
eller film vilket öppnar upp för ytterligare möjligheter, rött vatten vid jul eller som del i en 
ljusinstallation.

teKnIK:
tekniken finns att tillgå i europa och japan. graphic rain har ett slutet vattensystem med 
munstycken monterade i 1 meters moduler och är styrd från en server. anläggningen går att 
använda så länge det är frostfritt. ljusspelet används året om.

SEktiOn StOrtOrgEt 1:200

Växtjord
Brunn för luftning 

skelettjord 1000 mm

Dränering 
Uppluckrad terrass 1% lutning

vÄXtbÄDD
genom att anlägga en genomgående  växtbädd längs med 
avenyen kan vi garantera god tillväxt på träden

vÄXtvaL
robinia pseudoacacia tillför stadsrummet en vinterkvalitet med 
sin vackra stam. att trädet återkommer i hela stadskärnan 
skapar en enhetlighet. I Multistrukturen klättrar Blåregn. 
planteringskärlen har en växtlighet som varierar utifrån tema.

HÄSSLEHOLMSpLattan
restprodukter från de olika stenbrotten runt om i trakten samlas och kross gjuts in i 
betongplattor och betongsten. Betongplattan är i format 1000x1000 mm och används 
på plana ytor som stortorgets. Betongsten med mindre mått, 175x175 eller 117x223 
mm tas fram efter samma princip. De mindre formaten används på Första avenyn och 
Frykholmsgatan i dekorativa ränder och på större sammanhängande ytor. För att ballasten 
enkelt skall synas behandlar vi ytan med en retarder så att ballasten framträder bättre – en 
typ av grov terrazo blir resultatet. För att få fram olika nyanser föreslås att blanda in olika 
typer av ballast eller olika pigment på cementen.

åtErbruk MED LOkaL förankring
på Hässleholms golv finns många fina material som det vore synd att kassera. Vi vill 
istället ta hand om gatsten och granithällar som finns där. Både gatsten och hällar kan tas 
upp och sparas för att sedan läggas ut igen på nya platser. gatstenen kan t.ex. användas 
i kantzonerna utmed Första avenyens fasader. granithällarna kan användas som inlägg 
på till exempel mindre torgytor. användandet av lokala restprodukter (krossen i ballasten 
på Hässleholmsplattan) är ett annat exempel på detta tema. användandet av trä från 
lokala sågverk i bänkar och tak är ett sätt att främja det lokala näringslivet och något som 
ytterligare kan öka identifikationen med förändringen av centrum.

Installationsplatta
Uttag för el och 
eventuellt vatten

100

100

100

100

100
100

100

100
100

torgHanDel
Multistrukturen skapar en ram runt torgstånden och 
erbjuder torghandlare och besökare väderskydd. 
Markbeläggningen på torget är körbar och torghandlarna 
får möjligheten att ha bilen nära. Besökaren erbjuds en 
plan yta som är lätt att röra sig över.
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sektion B 1:200

sektion C 1:200

Etapp 1
stortorget, entréplatsen och den del av 
Första avenyen som kopplar dem samman. 
stortorget och entréplatsen är de två 
viktigaste platserna att förnya.

Etapp 2
 Första avenyen från stortorget upp till 
skolgatan mot Hässleholms kyrka. 
För att få det sammanhållande stadsrummet 
på plats är det viktigt att etablera nya Första 
avenyen.

Etapp 3
Frykholmsgatan och sidogator.
Den sista pusselbiten i revitaliseringen av 
stadskärnan läggs sist eftersom den ligger 
längs från Första avenyen.

sektion D 1:200

I markbeläggningen på torget 
integreras små lysande punkter 
av fiberoptik alternativt leD. 
ljuset bildar en stjärnhimmel 
visar riktningen över torget.

träribborna i multistrukturen 
integreras med leD för belysning 
av marken under. Markstrålkastare 
belyser träribborna underifrån och 
bildar ett ljust tak.

anslutande vägar till avenyn 
belyses med vägghängd 
belysning. Detta skapar en 
tydligare rumslighet och 
bättre siktlinjer.

Kyrkan och 
stationshuset är viktiga 
fondmotiv som bör 
lyftas fram med hjälp 
av ljus nattetid. genom 
att ljussätta fasaderna 
förstärks rumsligheten.

planteringskrukorna 
integreras med leD 
belysning. Detta ger en 
objektet en svävande 
ljuseffekt.

Bänkarna längs med avenyn 
integreras med belysning. att 
variera skalan på belysning 
är viktigt för att uppnå en god 
visuell komfort.

I trappstegen integreras 
armaturer för belysning av 
trappsteg. Detta kan göras på 
ett lekfullt sätt där ljusfärgen 
kan variera.

1

3

2

EtappinDELning
Färdigställande år 2014 -2020

DEn aktiva zOnEn
Den aktiva zonen är en av de mest aktiva delarna av 
Hässleholms centrum. Här öppnas avenyen upp så att 
gallerian får en mindre torgbildning och det blir möjligt 
att placera större uteserveringar här.
nivåskillnader vid entréer löses med terrasser vid varje 
entré. I den aktiva zonen minskas lutningen mera och 
nivåskillnaden tas upp med nivåer i mittzonen för att göra 
ytan enklare att möblera upp för uteserveringar. längs 
kantzonerna är lutningen densamma som tidigare. Vi får 
då ett par kanter och trappsteg som är användbara som 
informella sittplatser och scener.  

DEn Lugna zOnEn
Den lugna zonen, en grön del av avenyen, som ligger 
närmast kyrkan. Byggnaderna runt om är mindre och 
innehåller inte lika utåtriktade aktiviteter därför är 
intensiteten på avenyn lägre. Zonen får en grön mjukare 
design med inslag av konst och kan fungera som en 
kontemplativ del av en promenad längs avenyen.

frykHOLMSgatan
Frykholmsgatan är en av Hässleholms mer aktiva gator. 
För att underlätta för vardagsliv planterar vi skira träd, 
robinia och sätter ut bänkar och aktiverar på temat 
vardagslyx, med dryckesfontäner och fågelbad.

SiDOgatOr
gatorna beläggs på sikt med betongsten på körbanan och 
flammad gatsten på trottoarerna. en trädrad får plats 
längs de större sidogatorna.

EkOnOMi OCH 
finanSiEring
tanken är att så mycket 
av ombyggnaden som 
möjligt kan ske med lokala 
producenter och företag. 
Detta blir i sig en morot för 
att kunna finansiera projektet. 
sponsring från både 
privatpersoner och företag 
är intressant att undersöka.
För att nämna några 
idéexempel: adoptera en 
bänk, genomföra galor på det 
nya stortorget där besökare 
kan skänka pengar till vidare 
upprustning av centrum eller 
hyra ut centrum till större 
evenemang som siesta och 
på så sätt få in pengar.
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LjuSSÄttning

Vy från Vattugatan/Första avenyen


