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Arkitekttävlingen 

Hässleholm behöver ytterligare stärka sin image av kaxighet och att sticka ut i Öresundsregionen som en ung, 
glad, kreativ stad. Detta åstadkoms genom att med nya inslag använda och utveckla stadens och bygdens karak-
tär, men samtidigt bevara de traditionella kvaliteterna i en fungerande stadskärna. 

I december 2011 inbjöd Hässleholms kommun arkitekter att delta i en tävling om utvecklingen av Hässleholms 
stadskärna. 

Tävlingen syftade till att hitta och utveckla Hässleholms härlighetsvärden och skapa en stadsmiljö som stimulerar 
alla sinnen med målet att staden lockar mer promenerande, cyklande, resande, fler som vistas i staden av alla slag, 
mer handel, mer aktivitet och rörelse, mer lust och skratt. En tätare stad för alla, under fler timmar på dygnet, 
ger ökad trygghet och jämställdhet. Arkitekterna skulle hitta en balans mellan å ena sidan – sparsmakad enkelhet 
och tidlöshet - och å andra sidan - det spektakulära i sina förslag

Ytterligare ett syfte med tävlingen var att skapa en, synlig och lustfylld process kring upprustningen av stadskär-
nan som ska leda till att stolthet och delaktighet i stadskärnans förändring. 

Tävlingen syftade också till att handla upp arkitekt för fortsatt uppdrag. 

Inbjudna arkitekter

34 arkitektföretag/lag lämnade in intresseanmälningar för att få delta i tävlingen varav fyra valdes ut att delta i 
tävlingen:

Mandaworks AB - SLA A/S

Nivå AB 

White AB 

Sweco AB

Samtliga tävlande inbjöds till ett gemensamt startmöte och visning av tävlingsområdet den 10 februari 2012.

Vid tävlingstiden utgång den 13 april 2012 hade samtliga företag lämnat in förslag som godkändes för bedömn-
ing av juryn. 

Tävlingsförslagen ställdes under bedömningsperioden ut på Kulturhuset i Hässleholm genom arrangörens för-
sorg. Förslagen fanns också tillgängliga på kommunens och Sveriges Arkitekters hemsidor. 

Ett dialogmöte för att lyssna av olika intressenters syn på förslagen hölls under bedömningstiden. Följande var 
inbjudna: Hesslecitys styrelse samt vilka dessa väljer, fastighetsägare i city, företrädare för torghandeln samt 
företrädare för räddningstjänsten, omsorgen och handikapprådet samt företrädare för kulturföreningen Markan. 
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Juryn

Juryn som utvärderade de inkomna tävlingsförslagen bestod av följande tio personer:

Urban Widmark, kommunstyrelsens arbetsutskott

Lars Göran Wiberg, kommunstyrelsens arbetsutskott

Tommy Nilsson, kommunstyrelsens arbetsutskott

Roger Larsson, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA

Mats Svensson, teknisk chef  

Christina Zoric Persson, landskapsarkitekt och strategisk samhällsplanerare 

Bjarne Öhrling, projektledare på Utvecklingsstaben

Lars Härstedt Salmonson, kulturchef

Ann Bergsjö, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Clara Lundqvist, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter.

Tävlingssekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär var Birgitta Ahlbin, upphandlingsassistent Hässleholms kommun. 

Bedömningskriterier

Juryn har gjort en helhetsbedömning av förslagen utifrån följande kriterier:

1. Arkitektonisk gestaltning och uttryck i förhållande till tävlingens syfte

2. Funktion - hur väl de önskade funktionerna beskrivna i tävlingsprogrammet uppfylls och samspelar 

3. Genomförbarhet i relation till tidsplan och ekonomi

4. Utvecklingsbarhet – i den fortsatta projekteringsfasen i relation till förslagens idé och koncept  



Tävlingsuppgiften 

De tävlande fick ett program att ha som utgångspunkt för sina förslag. I det refererades till kommunens utveck-
lingsprogram som förelåg som remissutgåva. De tävlande fick i uppgift att tolka utvecklingsprogrammets inten-
tioner och med utgångspunkt från dess analyser och slutsatser ge en fysisk form och innehåll för Första Ave-
nyen, Stortorget och norra delen av Frykholmsgatan. 

Tävlingsområdet
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Tävlingsförslagen skulle i första hand behandla:  

•	 Den övergripande organisationen av olika funktioner och rum  

•	 Behandling av och hänsyn till befintliga värden som huvudaxeln, siktlinjer, skulpturer 

•	 Nivåhantering (t. ex. principer för uteserveringar) 

•	 Markmaterial och markbeläggning

•	 Integrerad tillgänglighetsanpassning mellan gata och publika lokaler 

Det är viktigt att utvecklingen av stadskärnan innebär att upplevelsevärden som fungerar hela dygnet, veckan, 
och året runt. De tävlande skulle visa hur följande funktioner och aktiviteter ska kunna anordnas inom tävling-
sområdet:  

•	 Flexibla platser ytor för olika aktiviteter, (t.ex. dans, modevisningar, musik, utställningar, försäljning, start 
och mål för tävlingar)

•	 Förslag på utformning och placering av eventuella paviljonger/hus/väderskydd/tak (t.ex. för saluhall, 
caféer, torghandel, kiosker, cyklar, hållplatser,) 

•	 Torghandeln 

•	 Belysning/ljusdesign/ljussättning

•	 Flera uppmuntrande och lekfulla miljöer för barn och vuxna

•	 Möblering (t. ex. placering eller typ av sittplatser) 

•	 Skyltning/flaggning/installationer som skiftar över året och visar stadens aktiviteter

Med hänsyn till att området kommer utvecklas etappvis skulle de tävlande också översiktligt visa:

•	 Den första etappen, etapp A, ska kunna färdigställas till år 2014 samt principiell etappindelning till och 
med 2020. 

•	 Ett avsnitt om genomförbarhet, dvs hur förslaget anpassas till ekonomi och tidsplanering.

•	 En beskrivning av effekterna av ytterligare medfinansiering.

•	 Ett klargörande av vilka åtgärder som är viktigast vid en prioritering. 



Juryns bedömning

Hässleholm vill öka sin attraktionskraft genom att skapa moderna, spännande och gemytliga miljöer i staden. 
Samtidigt har man en mycket tydlig stadsstruktur i de centrala delarna som planerades under tidigt 1900-tal 
när järnvägen byggdes och Hässleholm blev stad. Järnvägen förväntas fortsatta vara en viktig förutsättning för 
stadens utveckling och en viktig regional kommunikationspunkt. I denna strikta stadsstuktur med sina avenyer, 
torg och gator finns en ganska brokig bebyggelse. Hässleholm ligger också på gränsen mellan södra Skånes 
öppna landskap och norra Skånes skogslandskap. . Juryn bedömer att Hässleholm snarare ska förstärka sin stad-
skaraktär än för in en naturkänsla.

Typiskt för Hässleholm kan därför sägas vara möten mellan olika karaktärer och kulturer. De tävlande har tagit 
ställning till dessa möten på olika sätt och funnit olika utgångspunkter i sina förslag. De motton som förslagsstäl-
larna har valt ger en indikation på deras respektive utgångspunkter från Tillbaka till staden som vill bygga sitt 
förslag på den klassiska avenyns grammatik till Live & Direct som bygger på att ett nytt starkt element läggs till 
den befintliga strukturen. Självklart Hässleholm har tagit fasta på önskan om att Hässleholm ska bli en ung glad 
och kreativ stad och har ett lättsamt och varierat anslag medan Hässleholm nästa snarast söker förstärka ordnin-
gen i staden med klassiska element i modern tappning. Förslagen är olika när det gäller hur genomarbetade de är. 
Det har varit svårare för juryn att bedöma de förslag som är av mer konceptuell sort.

Juryn är medveten om att programmet uttryckte en önskan om motstående karaktärer som man ville skulle 
avspeglas och balanseras i förslagen. Man vill både utveckla stadens karaktär med nya inslag och bevara de tradi-
tionella kvaliteterna i en fungerande stadskärna. Förslagen representerar förstås olika ställningstaganden i denna 
balansakt. Juryn menar att ett inslag av lekfullhet i staden är välkommet som bland annat kan innebära att stad-
skärnan är välkomnande för barns lek inte bara på särkilt utpekade lekplatser. Det är också viktigt, vilket många 
förslagsställare poängterar, att man förstärker utblickarna från stadskärnan ut mot den omgivande naturen. Men 
att föra in grönska i staden och göra torget och eller/avenyn mer parklik menar juryn inte passar en så pass liten 
stad som Hässleholm där naturen finns runt hörnet. Juryn menar därför att flera av förslagen innehåller för my-
cket träd. 

Juryn menar att platsen framför stationen har stor betydelse för att tidigt visa upp staden för pendlande re-
senärer redan från den platsen och har under juryarbetet sett möjligheter att ytterligare förstärka denna plats till 
ett sammanhållet litet torg som kan sträcka sig över Järnvägsgatan mot stationshuset. På så sätt skulle gående 
få företräde framför trafiken och platsen framför stationen skulle upplevas mindre trång. Förslagsställarna har i 
flera fall inte ägnat denna plats någon större betydelse vilket den har. Förslagsställarna har inte heller prioriterat 
Frykholmsgatans gestaltning.  

Avenyn höjer sig ungefär åtta meter under sin sträckning upp mot kyrkan. Detta innebär att kyrkan upplevs my-
cket tydligt och avenyns beläggning eller golv blir synligt och tacksamt att arbeta med som ett karaktärskapande 
element, vilket flera av förslagsställarna har gjort. Flera har förslagit markbeläggningar i lokala eller återanvända 
material som granit och diabas. Avenyns lutning innebär också komplikationer vid placering av uteserveringar 
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och för tillgängligheten till butikerna vilket de tävlande uppmanades att lösa. Flera har därför terrasserat avenyn 
för att skapa plana ytor där uteserveringar kan finnas. Det ska också vara möjligt att använda terrasserna för 
andra arrangemang och uppträdanden. Juryn bedömer att terrassering är en bra lösning som skapar många möj-
ligheter men deras mått och höjd behöver studeras noga i en fortsatt utvecklingsprocess för att klara frågor som 
har med restaurangernas möjlighet att bedriva sina uteserveringar på ett rationellt sätt och framkomlighet för 
transporter, brandbilar och liknande. 

De befintliga träden på Första Avenyen bedöms inte ha särskilt bra förutsättningar. Juryn antar att detta beror 
på att tillräckligt stora växtbäddar inte anordnades när de planterades. De tävlande har förmodligen gjort samma 
bedömning och samtliga har föreslagit helt nya träd på avenyn. Detta ger en möjlighet att modifiera axeln upp 
mot kyrkan om man så skulle önska. 

Stortorget har idag en lutning med en höjdpunkt vid Frykholmsgatans mynning i nordost. Några av de tävlande 
har planat ut torget genom att höja eller sänka ned det. Detta innebär att man skapar trappzoner på delar av 
torget. Höjer man upp torget uppstår en höjdskillnad mot avenyn och torget får en tydligare gräns mot gatan. 
Sänks torget så får man höjdskillnaden mot norr. Båda dessa lösningar innebär att torgytan blir mer användbart 
för olika aktiviteter. I något förslag finns mindre upphöjningar på torget vilket skapar mindre rum men samtidigt 
gör torget mindre generellt. Juryn gör bedömningen att en sammanhållen yta som ger möjligheter till en mer 
varierad användning är att föredra. 

I samtliga förslag finns olika typer av vattenspel. Det finns en risk med vattenanordningar eftersom de inte kan 
vara igång under vinterhalvåret och kan då uppfattas som trista och övergivna anläggningar. Flera av de tävlande 
har därför förslagit vattenstrålar som kommer upp direkt ut gatan för att undvika tomma vattenkonstruktioner 
vintertid. Vattenspel är en kvalitet som uppskattas av många, särskilt barnen om de får möjlighet att leka i 
dem, men man måste också beakta olägenheten av höga vattenstrålar när det blåser. Juryn menar att vatten-
strålar är ett positivt inslag men måste utformas på ett sådant sätt att de kan regleras och anpassas efter årstid, 
väderförhållanden och aktiviteter. 

Förslagsställarna har inte planerat in särkilt många paviljonger, väderskydd och liknande. Juryn menar dock att 
det finns behov för både fasta och mer tillfälliga småbyggnader och andra byggnationer. I den fortsatta utveck-
lingsprocessen är det viktigt att utreda hur paviljonger och liknande kan utformas och placeras. 

Tillgängligheten har lösts relativt principiellt. De tävlande har inte haft tillgång till tillräckliga underlag för att 
kunna göra mer genomarbetade förslag. Även denna fråga bör utredas mer i detalj i det fortsatta utvecklingsarbe-
tet.    

När det gäller genomförandet och etapp indelningen har samtliga förslagsställare presenterat trovärdiga förslag 
som dock varierar något i driftskostnader. Juryn menar att torget bör utgöra en etapp och avenyn en, så att man 
inte bygger en halv aveny i någon etapp.





INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR

FÖRSTA PRIS:  HÄSSLEHOLM NÄSTA

Förslagsställare: Nivå landskapsarkitektur AB

Ansvarig landskapsarkitekt: Åsa Drougge 

Biträdande ansvarig landskapsarkitekt: Jonas Berglund

Medverkande landskapsarkitekter:  Göran Lindberg, Elin Samuelsson, Carlos Valencia och Evelina Skogelid

Ljusdesign: Black Ljusdesign AB Alexander Cederroth och Niklas Ödmann

Konst: Thomas Nordström och Annika Oskarsson

Ett vackert och genomarbetat förslag som bygger vidare på Hässleholms tydliga struktur 
med en funktionell gestaltning som förmedlar både lust, lekfullhet och modernitet. Försla-
get är tidlöst och tydligt samt ger flexibilitet för olika aktiviteter såväl för vardag som för 
fest. På ett elegant och sofistikerat sätt har nivåskillnaderna tagits tillvara och utvecklats till 
ett starkt gestaltningsgrepp.

Hässleholm Nästa Första avenyen
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Förslaget är ett tillägg i den befintliga strukturen som relaterar både till staden och till landskapet runtomkring. 
Avenyn blir en paradgata och det finns tydliga relationer både mellan stationen och kyrkan och mellan torget och 
avenyn. Juryn menar att förslaget tolkar Hässleholms karaktär på ett mycket inkännande sätt och stärker dess at-
traktion och värde.

Torget och avenyn har fått olika karaktär där torget är mer stringent och stiligt och avenyn kan fyllas med olika 
sorters aktiviteter. Det är möjligt att använda både torget och avenyn på många olika sätt.

Torget är en sammanhållen yta där speciella större aktiviteter kan ske samtidigt som den härliga utsmyckningen 
ger det kraktär. Det har tryckts ned i det nordöstra hörnet vilket innebär att torget och avenyn knyts samman på 
ett naturligt sätt samtidigt som en naturlig och solig vistelseplats och trappzon skapas mot Frykholmsgatan. Vat-
tenkonsten och ljussättningen av denna ger liv och lekfullhet till torget under de timmar när inget planerat sker, 
samtidigt som denna lösning ger full flexibilitet vid eventuella arrangemang.

Den sluttande avenyn har belagts med ett skuggmönster i natursten som blir väl synligt och karaktärsskapande. 
Terrasser i avenyn blir till användbara platser både för uteserveringar och för andra aktiviteter. De mindre och 
mer vardagliga aktiviteterna sker på avenyn. Det är klokt att placera, organisera och styra upp torghandeln under 
träden nära stationen. Idén att göra en saluhall i stationshuset är värt att utreda vidare. 

Förslaget är väl genomtänkt och bedöms vara mycket genomförbart. En av förslagets främsta kvaliteter är hur 
nivåerna har hanterats.  I den fortsatta utvecklingen projektet är det viktigt att bevaka att utförandet av beläg-
gningar och andra detaljer får en mycket hög kvalitet i utförandet, vilket innebär att platsen kommer att bli lång-
siktigt hållbar ekonomisk att förvalta. Man bör undersöka om man kan uppnå samma uttryck med färre träd på 
avenyn än vad som föreslås. 

Hässleholm Nästa situationsplan



Hässleholm Nästa Stortorget

Hässleholm Nästa Stortorget kvällsbild
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OBELÖNAT FÖRSLAG:  HÄSSLEHOLM LIVE & DIRECT

Förslagsställare: White Arkitekter AB

Ansvarig landskapsarkitekt: Niels de Bruin

Uppdragsledande arkitekt: Nina Lindegaard

Handläggande landskapsarkitekt: Anna Eklund

Landskapsarkitekt specialist: Sam Keshavarz

Ljusdesigner: Andreas Milseta

Structor projektering: Ansvarig Civ Ing Karin Wannbäck, 

Handläggande Civ Ing Henrik Säre  

Stortorget ska bli Hässleholms vardagsrum där allt kan hända kring en multiskulptur som 
leder från stationen och runt torget. Men förslaget är motsägelsefullt presenterat och svårt 
att tolka.

Det karaktärskapande greppet i detta förslag är en så kallad multiskulptur. Det är en stor skulptural form 
med många integrerade funktioner som är avsedd att uttrycka den kaxighet och elegans som efterfrå-
gades i programmet. Greppet är inte övertygande och tenderar att få motsatt effekt då den tar över och för-
biser de befintliga kvaliteter som torgrummet har idag. Samtidigt riskerar multiskulpturen att låsa funk-
tionerna på torget och i en framtid snarare uppfattas mer som ett hinder än ett stöd för olika aktiviteter. 

Torget tycks vara upphöjt med en trappzon i sydvästra hörnet mot avenyn vilket definierar torgytan 
på ett positivt sätt samtidigt som tillgängligheten och rörelsestråket från avenyn över torget försvåras. 

Förslagsställarna har inte betonat avenyns kontinuerliga axel upp mot kyrkan utan delar upp den i sekvenser.  
Ett avbrott i trädplaneringen görs för att skapa ytterligare ett rum, eller litet torg mitt på avenyn. I detta avs-
nitt är också avenyn terrasserad vilket är positivt då det skapar möjligheter för uteserveringar och aktiviteter. 

Entréplatsen vid stationen är öppen och fri från träd för att skapa möjlighet för aktiviteter och torghandel. 



Hässleholm Live & Direct Stortorget

Hässleholm Live & Direct Stortorget kvällsbild
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Hässleholm Live & Direct situationsplan

Hässleholm Live & Direct Första Avenyen



OBELÖNAT FÖRSLAG : SJÄLVKLART I HÄSSLEHOLM

Förslagsställare:  Mandaworks och SLA

Stig L Anderssson SLA, Mette Skjold SLA, Martin Arfalk MW, Nicholas Bigelow MW, Pär Selander MW, Jule 
Wittorf  SLA, Christian Kuczynski SLA, Max Haluzan MW

Med många detaljer skapas en tilltalande mänsklig skala och en stor variation över 
året i skarp kontrast till den befintliga stadsmiljön.

Detta förslag skiljer sig från de andra i tävlingen och har tillfört ett parkliknande stråk med många små platser 
längs med avenyn. Juryn tolkar förslaget som att man vill skapa en småskalig och variationstik kontrast till den 
hierarkiska stadsplanen. Detta innebär att man snarare skapar en trädgårdskänsla i staden än bygger vidare på 
stadsmässigheten. Det finns mycket som är positivt i detta småskaliga angreppssätt. Trädraden mellan stationen 
och kyrkan ligger sidoordnat och man skapar en generös uppehållszon på den sida av gatan där förutsättningar-
na för både växtlighet och vistelse är bäst.  Mångfalden i förslaget tyder också på en vilja att skapa en variation 
i upplevelsen både över årstiderna och när man rör sig i området. Konceptet från vilt till tamt bedöms vara en 
berättelse som kommer att bli svår att uppfatta och variationsrikedomen och småskaligheten innebär en risk eft-
ersom det krävs stor kompetens och omsorg både i utförande och i skötsel över tiden för att utveckla konceptet 
och bibehålla en hög kvalitet. 

Övergången mellan torget och avenyn är upplöst och mjuk med ett gränsområde med mycket växtlighet. 

Torgets skala är nedbruten och man har delat upp det i flera rum. Nivåhantering, materialval och möblering 
bedöms vara relativt obearbetade i förslaget.

Självklart i Hässleholm Första Avenyn
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Självklart i Hässleholm Stortorget kvälls- och vinterbild 

Självklart i Hässleholm Stortorget



Självklart i Hässleholm situationsplan
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OBELÖNAT FÖRSLAG : TILLBAKA TILL STADEN

Förslagsställare: Sweco Architects i Sverige och Danmark 

Frode Birk Nielsen, Jennie Fagerström, Mette Lund Traberg, Emma Jonasson, Maria Louise Boe, Lina Melldén, 
Sabina Happel

Det finns en tydlig vilja i förslaget att återknyta till de historiska kvaliteter som finns på plat-
sen som paradgatan och axialiteten.

Det finns en ambivalens i förslaget. Man vill att avenyns axel ska vara betydelsefull och förstärker den genom 
trädrader och en enhetlig markbeläggning. Samtidigt får delar av mittstråket ett oregelbundet mönster och man 
bryter avenyns axel genom att låta Berns trädgård skjuta ut från torget vilket gör gränsen dem emellan oklar.  Berns 
trädgård är en historisk referens till en trädgård som tidigare fanns på platsen och den är nedsänkt mot torget för 
att skapa ett tydligt och trivsamt rum. 

Torget utvidgas också ut över avenyn. Det är ett trevligt inslag med en damm på torget. Man har inte skapat några 
naturliga platser för aktiviteter och arrangemang på torget. 

Detta är det enda förslaget som inte föreslår terrasseringar av avenyn och det finns inget tydligt förslag på hur 
nivåerna inom tävlingsområdet och tillgängligheten till butikerna ska hanteras.

Det finns intressanta idéer i förslaget men det är oklart vilken utformning som föreslås. 

Förslaget bedöms vara lätt att genomföra och förvalta. 



Tillbaka till staden situationsplan 

Tillbaka till staden Första Avenyen 
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Tillbaka till staden Stortorget vinter- och kvällsbild 

Tillbaka till staden belysningskoncept 


