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Lindesberg investerer stort i ny skolebyggeri 
med fokus på lys og trivsel 

Uddannelse er ubestrideligt vigtig for vores fremtid. Børnenes læring former morgendagens mennesker. 
Videnskabelige undersøgelser viser, at en skoles miljø har en positiv indvirkning på elevens (og lærernes) trivsel - 
det reducerer stress og fravær og nogle siger endda, at miljøet er en nøglefaktor for elevernes præstationer. 
Lindesberg kommune foretog sin hidtil største investering og sikrede, at Lindbackaskolen giver de bedste 
betingelser for eleverne og deres fremtid. 

 

Foto- og ophavsret: SAPA 

Lindabackaskolen åbnede dørene i august 2021. Det er en imponerende bygning med et samlet areal på 
17.700 m² og vil fungere som et samlet skolecenter i Lindesberg. Hele centret vil rumme 1.100 elever, og 
udover klasseværelser vil der også være to idrætshaller, der støder op til hockeyhallen og en udendørs 



arena til rådighed for foreninger uden for skoleverdenen. Byggeriet er ikke kun foregået indendørs, der blev 
også skabt et nyt udendørs miljø til skoleaktiviteter, mødesteder, sportsfaciliteter, legepladser m.m. 

"Lindabackaskolen er det største projekt Rockpart nogensinde har gennemført. Vi har arbejdet med dette i 
over 2 år, en spændende rejse med mange udfordringer," siger Anders Larsson, administrerende direktør i 
Rockpart. 

Skolecentret er ikke kun designet til læring, men også for øjet. Skolen indeholder 4 store lysgårde med 
himlen som tag. 

”Den største udfordring var at montere glasfacaderne i de fire store lysgårde. Et glasparti gik i stykker i 
processen, så vi var nødt til at være kreative med løsningerne, fordi vi ikke kunne bruge kraner eller andre 
store maskiner, men det fungerede godt, og skolen har nu 4 utroligt flotte uderum integreret i bygningen, 
fortsætter Anders fra Rockpart. 

 

Lindabackaskolen er en bygning med store og lyse områder, så eleverne får de bedste betingelser for deres 
skoletid. 

Se flere billeder af projektet her: https://www2.sapabuildingsystem.com/da/dk/forum/fokus-
projekt/lindesberg-investerer-stort-i-ny-skolebyggeri-med-fokus-pa-lys-og-trivsel/ 

 

Hovedentreprenør: Lindesbergs Bygg AB 

Arkitekter: SWECO Architects AB og PE Teknik & Arkitektur AB 

Facadeentreprenør: Rockpart AB 

SAPA-produkter: Facade 4150 og branddøre 2086 
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