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Lindesberg Hälsocenter maksimerer dagslyset med en 
innendørs park rammet inn av glassfasader og glasstak 

Arkitektur for trivsel og velvære er ikke et nytt konsept. Noen påstår at konseptet ble etablert så tidlig som på 
begynnelsen av 1900-tallet, som en del av den moderne bevegelsen. Sunne boliger var et kjernekonsept allerede 
da, og mange bygninger ble designet som en del av arbeidet med å forbedre trivsel gjennom arkitektur. Den røde 
tråden for denne typen arkitektur er store mengder naturlig lys, utsikt og bruk av moderne teknologi. Lindesberg 
Hälsocenter er intet unntak. Bygningen er designet med moderne teknologiske verktøy som dagslyssimulering, 
energiberegninger og analyser av mikroklima etc. 

 

Lindesberg Hälsocenter er vakkert designet med en kombinasjon av trepanel og aluminium glassfasade, 
betong, og glass- og gresstak. Senteret består av en boligdel og et helsesenter, koblet sammen via en 
glassgate som går under navnet "Sinnenas Galleria". Kjernen og den naturlige møteplassen er atriet i 
bygningen. For å skape et beskyttet miljø og stille boliger i byen går man inn gjennom galleriet som har 
adgang til alle fasilitetene. "The Senses Gallery" er teknisk sett et indre parkmiljø, men for besøkende og 
leietakere smelter innendørs og utendørs sammen takket være alle de store glasspartiene. Å gå gjennom 
bygningen er en opplevelse, naturlig lys strømmer inn fra alle retninger, både fra glasstaket, glassfasaden og 
til og med fra gulvet der noen partier er i glass. 



Naturlig lys har spilt en stor rolle allerede fra designfasen, og alle 32 enheter har til og med utsikt mot 
himmelen takket være alle glasseksjonene. Prosjektet er nøye utformet og utstyrt, ikke bare med flotte 
materialer, men også med funksjoner som tar hensyn til bærekraft. Gjennom hele prosjektet er det 
gjennomført energiberegninger og dagslyssimuleringer med fokus på miljøsertifiseringer. En del av 
senterets energi kommer blant annet fra solcellepaneler. Boligdelen er tildelt SGBC* Miljöbyggnad sølv, og 
helsesenteret har oppnådd den samme sertifiseringen i gull. Lindesberg Hälsocenter er en naturlig 
møteplass, ikke bare på grunn av de forskjellige fasilitetene, men også for nærheten til naturen, jernbanen 
og trafikknutepunktet. Enten du bor i bygningen eller ikke, bør dette stedet være det opplagte stedet å 
besøke for en stille stund. 

For å møte de høye kravene til lydreduksjon for fasaden er SAPA Fasade 4150 benyttet med laminerte 
glass. Glasstaket er SAPA 5050, og er konstruert for å være energieffektivt og selvrensende. Dører er SAPA 
2086 og SAPA 2050. 

* SBGC, Sweden Green Building Council 
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