
SJÄLVKLART I HÄSSLEHOLM!

STADSKÄRNAN/TÄVLINGSOMRÅDET IDAG.
I Hässleholm, liksom i många andra mindre städer, är stadskärnans gestaltningsuttryck ett re-
sultat av förändringar och anpassingar som pågått under många år. Det är en sammansättning 
av många olika delar, markbeläggningar och stadsmöbler. Kaféer och vistelseytor på Första ave-
nyen är säsongsbetonade och inte flexibla för undantag, som till exempel på en varm vårdag i 
mars, eftersom terrasserna måste byggas upp för att handlare och kaféägare ska kunna använda 
stadsrummet.

IDÉ / KONCEPT
Vårt gestaltningsförslag bygger på fyra grundprinciper som tillsammans skapar ett hållbart stad-
srum. Sjävklart i Hässleholm förstärker stadens centrala rumsliga karaktär genom att lyfta fram 
Första avenyens axialitet och Stortorgets samlande identitet. 

Hässleholm är på väg in i en ny Folkhemsepok. Ökad pendling, positiv arbetsplatsutveckling och därmed fler människor i staden 
bidrar till stadsrummets ökade betydelse. Uppgiften är att tillvarata denna energi och genom en attraktiv och framåtblickande arki-
tektur skapa en unik och livlig stadskärna i Hässleholm. 

ENHETLIGHET
Det gemensamt ägda golvet samlar stadskärnans olika delar. Golvet skapar tillgänglighet för alla, året runt 
och nivåfria övergångar mellan inne- och utemiljöer i alla byggnader. En enhetlig användning av markmaterial 
bidrar till ett robust golv för aktiviteter. På solsidan utmed Första avenyen och Stortorget skapas ett band 
med nivåer och platser.

HÄRLIGHETSVÄRDEN
På stadskärnans golv reserveras plats för specifika gestaltningar såsom uteserveringar, växtmiljöer, skulp-
turer, öppna dagvattenytor, bänkar, belysning mm som skapar upplevelser och ett mikroklimat som förlänger 
och berikar vistelsen på Första avenyen och Stortorget. Denna gestaltningsprincip ger också utrymme för 
“att vara med och gestalta staden”. Medfinansiering av fastighets-, butiksägare och medborgare i form av till 
exempel extra belysning, saluhall, bänkar, vattenspel mm kan berika stadsmiljöerna.  

Perspektiv från hörnet Vattugatan / Första avenyen i nordöstlig riktning snett över Stortorget

FRÅN VILD TILL TAM
Hässleholm ligger i gränslandet, mellan den småländska “vildare” barrskogen och den skånska “tamare” bok-
skogen. Skillnader mellan de olika naturtyperna har inspirerat oss i vår strategi för stadskärnans växtlighet. 
Den “vildare” naturen finns representerad upp vid kyrkan och som en gradient förändras uttrycket på Första 
avenyen och nere vid stationen når växtligheten ett “tamare” uttryck. En inspiration är även den historiska 
Stadsträdgården på Stortorget.

CENTRUM EN MAGNET! 
Vår avsikt är att skapa en stadskärna som är aktiv året runt och som fungerar för alla, både till vardag och 
fest. Kulturhusets verksamhet och andra evenemang får ett utomhusforum att verka i. Stora och små hän-
delser gör centrum attraktivt och lockar Hässleholmaren att vistas i stadskärnan. Olika platser ger varierande 
möjligheter för verksamheter. På Stortorgets öppna yta och scen finns plats för karnevaler, marknader, konst 
och musikupplevelser mm som levandegör centrum i Hässleholm. På Första avenyen vävs mindre platser 
samman med större ytor och förbinder aktiviter mellan stationen och kyrkan.

ENHETLIGHED OG ENKELTHET
DET GENERELLE 

siktlinjen
et samlende bygulv 
tilgængelighet til alle
stripen HÄRLIGHETSVÄRDEN

DET SPECIFIKA

- På den enhetliga basen adderas värden av olika 
slag!
- Medborgare (kvaliteter kan skapas genom den 
kommunala budgeten och principen ger 
utrymme för
extra inslag som kan bekostas av privata finan-
siärer i “att vara med och gestalta staden”.
- ekonomi och etapp (ger en flexibel bild av vad 
som kan ingå eller vara extra)
- återanvändning material
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STADENS ÅRSTIDER
VILD TILL TAM

vatten
mikroklimat

KULTURHUSETS 
KULTURNATT

PENSIONÄRSLOPPIS

LUCIAKRÖNING

CITYLÖRDAG

CENTRUM EN MAGNET

- �exibla rum för aktiviteter
- utrymme för samarbeten och initiativ

HÄRLIGHETSVÄRDEN
- SPECIFIK GESTALTNING
- MEDBORGARE
- MEDFINANSIERING
- MATERIALÅTERVINNING

FRÅN VILD TILL TAM
- NATURENS ÅRSTIDER
- MIKROKLIMAT
- HANTERING AV VATTEN
- VARMARE “FJÄRRVÄRME” YTOR

CENTRUM EN MAGNET!
- FLEXIBLA YTOR
- SKIFTANDE AKTIVITETER
- SAMARBETEN
- “SCENER”

ENHETLIGHET
- STADSKÄRNANS GOLV
- TILLGÄNGLIGHET
- BANDET
- KLAR SIKT MELLAN KYRKA OCH STATION

HÄSSLEHOLM I GRÄNSLANDET
Hässleholms läge, på gränsen mellan det Svenska skogsbältet och Skånes öppna landskap utvecklas i förslaget till en bärande gestaltningsprincip för växtligheten. Att låta 
naturen komma in förbinder stadskärnan med det omgivande landskapet och dess speciella karaktärer, vilket hyllar den lokala identiteten och att bo i Hässleholm är självklart! 

4 GRUNDPRINCIPER

SKÅNE SMÅLAND

Självklart i Hässleholm!
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TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA! 
Den bilfria stadskärnan ger gott om utrymme för fotgängare och 
cyklister. I direkt anslutning till cykelstråken finns cykelställ. 

DAGVATTEN 
Ett öppet dagvattensystem på Första avenyen leder vattnet. 
Stortorgets svagt välvda yta leder dagvattnet till torgets kanter.

FESTIVALDAX I HÄSSLEHOLM
Ett rutnätmönster av angörningsplatser på Stortorget skapar 
möjlighet för fasta eller temporära konstruktioner såsom skydd, 
paviljonger, saluhall eller ett öltält när det är FestivalDAX. 

SERVICE / RÄDDNINGSTJÄNST 
Stadskärnan är i alla delar framkomlig för ambulans och brand-
kår. Vändzon för taxi finns intill Hotell Statt. På Frykholmsgatan 
finns utrymme för servicetransporter. 

SITUATIONSPLAN över Tävlingsområdet, skala 1:500

LÄNGDSEKTION A-A’ längs Första avenyen, skala 1:500 Självklart i Hässleholm!
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Perspektiv från stationshuset i östlig riktning mot kyrkan
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PRIORITERING OCH SAMVERKAN
Konceptet är att stadsgolvet och bandet kan genomföras inom den tilldelade budgeten på 33 miljoner kronor. Första avenyen 
och Stortorget ska invigas till 100-års jubileet 2014. Drift och underhåll för stadsgolv och bandet är kommunalt finansierade. 
Genom privat finansiering nu eller i framtiden kan tillägg i gestaltningen göras såsom mer belysning, bänkar, mer vatten eller 
en saluhall. Dessa särskilda tillägg finansieras och drivs av privat finansiering.

INVESTERING FÖR URBAN MILJÖ
Genom privata investeringsinitiativ kan stadskärnans härlighetsvärden förstärkas. En samfinansiering bidrar till möjligheten 
att utveckla karaktärsfulla miljöer och ytterliagre locka männsikor till centrum. Möjligheten att investera skapar utrymme inom 
gestaltningsprogrammet att vara med och påverka närmiljön såsom till exempel terassen utanför kaféet eller ljusprojekteringen. 
Privata initiativ bidrar också till en variation och därmed personlighet som berikar centrum.

MÖJLIGHETER I MORGON!
Aktiviteter och växtlighet ger liv till stadskärnan året runt och vid olika tider på dygnet. I planen finns utrymmet och genom 
samarbete kan aktivitetskalendern intensifieras. Citylördagarna får sällskap i tillfälliga och återkommande arrangemang.
  
JANUARI Nyårsfirande på Stortorget l Kulturhusets filmmånad l Skridsko på Stortorget l Skidspår i staden l Hundutställning l 
Midvinterljus FEBRUARI Kulturhusets barnaktiviteter l Skridsko på Stortorget l Midvinterljus MARS Plantera med kommunen 
l Kulturhusets aktiviteter l Barnloppis l Vårloppis APRIL Konstutställningar l Street Art på Stortorget l Påskfirande l Blomning 
på bar kvist l Pensionärsloppis l Europaforum MAJ Trädblomning l Uteservering i staden l Power Meet l Förfestival l SIESTA! l 
Tjejmilen målgång på Stortorget JUNI Nationaldagen l Knoppsprickning l Modevisning JULI Sommarscen l Gräs och perenner 
l Industrisemester l Storbilds-TV på Stortorget AUGUSTI Filmvisning på Stortorget l Öltisdag på Stortorget l Trädens frukter l 
Industrisemester l FestivalDAX SEPTEMBER Skördemånad l Kulturhusets barnaktiviteter l Skolstart l Höstfärger i träden OK-
TOBER Kultur-
natt l Uteservering med värme i staden l Starka hörstfärger i träden l Hundutställning l Kattutställning NOVEMBER Kulturhu-
sets bokmånad l Uteservering med värme i staden l Jul i City - Julskyltning DECEMBER Öppning av Stora Julkalendern l Ute-
servering med glögg l Kulturhusets julaktiviteter l Jul i City - Julskyltning l Vintergrön julstämning l Luciakröning l Fyrverkerier

1500kr/m2 5000kr/m2

Medborgare

Stat och kommun
ETAPP OCH FINANSIERING

Etapp 1. Investeringsnivå €++
Etapp 2. Investeringsnivå €+
Etapp 3. Investeringsnivå €

Självklart i Hässleholm!



TVÄRSEKTION B-B’ över Stortorget från Frykholmsgatan till Vattugatan, skala 1:200 TVÄRSEKTION C-C’ över Första avenyen, skala 1:200 TVÄRSEKTION D-D’ över Första avenyen, skala 1:200

VINTER
Tallar, i framförallt Första avenyens östra del ger stadskärnan en 
fin vintergrön karaktär. I väster blir formklippta träd skulptura-
la element i kylan. Den vilande vegetationen får stöd i färgrika 
parasoller på torget, belysning och tillfälliga installationer såsom 
skridskobana.

VATTNET
Öppet dagvatten, lekplatser och vistelseytor kollaborerar på 
Första avenyen. Vattenspeglar och fontäner som bubblar eller 
skapar dimma ger kvalitet till stadsmiljöerna.

SOMMAR 
Gräs, perenner och lövträd skapar vackra miljöer på terasserna. 
På torget varvas robinior som är kvävefixerande och stoftsam-
lande med bland annat ginkgo som är särskilt tåligt för koldiox-
idutsläpp. Vid stationen är karaktären stram och klippt genom 
knuthamlade plataner och bokhäckar.

LJUSET I HÄSSLEHOLM
Ljusmaster, mark- och trädbelysning ger stadskärnan en varm 
och inbjudande karaktär kvälls- och vintertid. Cykelstråket mar-
keras tydligt genom solcellsdrivna markspots.

HÖST
Höstens färger sprider sig över Första avenyen och det märks 
särskild i gleditisans kronor, i lönn och olvon och från platanerna 
dinglar frukterna. Färgerna sprider sig också i gräs och perenner.

GOLVET
Materialbasen är granitsten och betong som med olika ytbe-
handlingar och storlekar vackert väver samman i stadsrummets 
olika delar. Hårdgjorda ytor växlas i planen med permeabla ytor 
såsom gräs, grus och planteringsytor och bidrar till intessanta 
variationer. 

VÅR
Varierande sorter av nya och befintliga körsbärsträd på Frykhol-
msgatan ger en härlig vårupplevelse. Trädens fortsättning ut på 
torget stärker gatan som viktig länk i staden och ger torget en 
vacker inramning. På Första avenyen skapar vårblommande träd 
såsom magnolia och olvon fina konstraster till den vilande väx-
tligheten.

Perspektiv från Första Avenyen riktning mot stationen Perspektiv över Stortorget riktning Frykholmsgatan Självklart i Hässleholm!


