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DEN BÄR ANDE BER ÄT TEL SEN  

Hagaberg berättar om ett av Lindesbergs största 
utbyggnadsprojekt under rekordåren som ett resultat på 
rekordårens industriella expansion. Detta medförde ett 
ökat behov av bostäder. De nya stadsdelarna förlades i 
stadens utkanter, ofta på obebyggd mark. Denna typ av 
utbyggnad ägde rum i de flesta större svenska städer 
vilket gör att Hagaberg speglar sin historiska kontext på 
både ett lokalt och nationell plan.

Bebyggelsen i Hagaberg med sin för tiden typiska 
planstruktur speglar även tidens stadsplaneideal med 
avstamp i grannskapsplaneringen, där rekreation, 
social och kommersiell service, parker och grönska, 
gemenskap och det kollektiva utgjorde centrala 
komponenter. Stadsplaneringen var även vid detta 
tidsskede starkt präglad av massbilismen vilket 
påverkade utformningen av de nya stadsdelarna. En 
konsekvent trafikseparering blev en viktig utgångspunkt, 
en aspekt som är tydligt avläsbart i området. 

Bebyggelsen representerar även 1970-talets 
bebyggelsestruktur genom placeringen av bebyggelse, 
funktions uppdelningen och den tilltagande skalan. 
Hagabergs lamellhus utgör även en del av en större 
utbyggnad bestående av flera olika hustyper något 
som berättar om dessa nya stadsdelars varierande 
bestånd av bebyggelsetyper och hur dessa placerade i 
landskapet.

Sammanfattning
Bebyggelsen vittnar även om modernismens 
arkitektoniska ideal präglad av en enhetlig gestaltning 
som bygger på en repetitionens estetik. Det 
modernistiska uttrycket speglas även i materialval, 
det förenklade formspråket, tidstypiska balkonger 
och fönster. De flacka sadeltaken, bebyggelsens låga 
volymer visar även på en medveten anpassning till 
omgivande bebyggelse samtidigt som det industriella 
uttrycket och materialen berättar om tidens rationella 
byggande var syfte var att lösa bostadsfrågan. 

OMR ÅDETS VÄRDEBÄR ANDE UT TRYCK OCH 

EGENSK APER 

Värdebärande uttryck för Hagaberg är främst 
områdets plan- och grönstruktur med dess tydliga 
funktionsuppdelning av trafik och medtrafikanter, 
parkeringar, grönytor, service, gemensamhetsytor och 
boende. 

Grönskans centrala roll i stadsbilden med 
dess tidstypiska utformning präglad av en 
funktionsuppdelning med släpp i omgivande 
grönområden är ett värdebärande uttryck.

Byggnadernas rätvinkliga placering med gruppering 
kring gårdar spelar ett tidstypisk bebyggelsemönster. 
Formspråk och volymverkan, fasadmaterial, fönster och 
balkonger ger uttryck för tidens arkitektoniska ideal.



Källa: Stadsbyggnadskontorets arkiv
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FÖRFAT TNINGS SK YDD

Lagstadgat skydd enligt plan- och bygglagen (PBL)
Aktuella detaljplaner inom utredningsområdet 
är Lindesberg 407 och Lindesberg A 48. Några 
bestämmelser för skydd- och varsamhet gällande 
kulturvärden finns inte.

ÖVRIGA S TÄLLNINGS TAGANDEN

Översiktsplan
I kommunens ÖP anges förhållningssätt och riktlinjer 
för hur kulturmiljöer bör hanteras. Nedan återges dessa 
förhållningssätt:

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader
ska vårdas, bevaras samt tillgängliggöras.

Bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla platser
bidrar till att skapa en historisk identitet för kommunens
invånare. Kommunens kulturhistoriskt
värdefulla miljöer och byggnader ska uppmärksammas,
lyftas fram och göras mer kända bland
invånare samt besökare. Informationen om och
tillgängligheten till intressanta miljöer och byggnader
ska öka.

Kommunen ska verka för att övergivna kulturhistoriskt
värdefulla byggnader ges en ny meningsfull
användning anpassad till dess värden.
Vid ändringar av en byggnad med ett dokumenterat
kulturhistoriskt värde bör samråd ske med
Örebro länsmuseum.

BAKGRUND OCH OMFAT TNING

Antikvarierna på White arkitekter har givits i uppdrag
av Lindesbergsbostäder AB (LIBO) att utföra en 
kulturmiljöanalys för en del av Hagaberg. 

Kulturmiljöanalysen har föregåtts av ett platsbesök som 
genomförts under april 2021.

Samtliga fotografier är tagna av White arkitekter
om inte annat anges. Bilder från White arkitekter är
upphovsrättsskyddade och får endast användas efter
tillstånd från det aktuella uppdragets uppdragsledare.

SYF TE

Dokumentet Kulturmiljöanalys är ett verktyg att använda
inför planläggning samt under förprojekterings– och
projekteringsfasen då en byggnad eller ett område ska
genomgå förändringar.

Dokumentet syftar till att ge en bakgrund till varför
ett område har utvecklats som det gjort, vilka
karaktäsdrag, värden och berättelser som är bärande.

KULTURHIS TORISK K AR AK TÄR ELLER VÄRDE?

I plan- och bygglagen (PBL), som reglerar hur vi bygger,
görs en skillnad mellan karaktär och kulturhistoriskt
värde.

Karaktären är det vi upplever när vi rör oss i en miljö,
t.ex. byggnadernas placering och arkitektoniska
utformning. Det kulturhistoriska värdet är istället det vi
kanske inte direkt ser, utan det som ligger till grund för
varför bebyggelsemiljön eller byggnaden ser ut som den
gör. 

För att tydliggöra skillnaden mellan karaktär och
värde kan följande exempel ges:
När du tittar på en tavla utgör ramen, motivet och tavlans
skick tillsammans dess karaktärsdrag. Värdet däremot
ligger i om du tycker att motivet är vackert, vem som har
målat tavlan samt tavlans proviniens.

Karaktärsdragen som beskriv i denna utredning är
förknippade med PBL 2 kap 6 § samt PBL 8 kap 17 §.
För beskrivning av bebyggelseområdes karaktärsdrag
används Boverkets Checklista karaktärsdrag som
utgångspunkt.

Det kulturhistoriska värdet som beskrivs i denna
utredning hanteras i PBL 2 kap 6 § samt PBL 8 kap 13
och 17 §§.

VAD ÄR KULTURHIS TORISK T VÄRDE?

Bebyggelseområdes kulturhistoriska värde hänvisar till 
flera delar i PBL, bl.a. PBL 2 kap 6 § samt PBL 8 kap 
13 och 1 §§. Det är dock inte fastställt vare sig i lagtext 
eller rättspraxis vad kulturhistoriskt värde är. 

Värderingen i denna rapport utgår från en modell 
framtagen av Riksantikvarieämbetet. Modellen beskrivs 
i boken Kulturhistorisk värdering av bebyggelse 
av Axel Unnerbäck. Modellen bygger på att det 
kulturhistoriska värdet är uppbyggt av dokumentvärden, 
upplevelsevärden och förstärkande värden. 

Inledning
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För kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader,
som i dag inte är detaljplanelagda, bör
detaljplan eller områdesbestämmelser upprättas
samt vid behov skydds- och varsamhetsbestämmelser
samt rivningsförbud införas.

Ny bebyggelse ska anpassas till omgivande
miljöer och byggnader, även där det saknas
dokumenterade kulturhistoriska värden.

GR ADERING AV EN BYGGNADS KULTUR-

HIS TORISK T VÄRDE

I denna utredning graderas byggnaderna enligt en fyrgradig 
skala:
Blå - Särskilt värdefull byggnad, en byggnad med så stora 
kulturhistoriska värden att den inte bör rivas. Byggnaden bör 
bedömas omfattas av PBL 8 kap 13 §.
Grön - Kulturhistoriskt värdefull byggnad som bidrar till 
platsens historia. Byggnaden bör bedömas omfattas av PBL 
8 kap 17 §.
Gul - Byggnad med visst värde eller miljöskapande värde 
är en byggnad som främst bidrar till platsen med sin 
gestaltning. Bör bedömas omfattas av PBL 8 kap 17 §.
Grå - Byggnad utan betydande kulturhistorskt värde behöver 
inte omfattas av PBL 8 kap 17 §.
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i Köping men lyckades inte komma överens med 
kommunledningen. I stället beslutade man att uppföra 
en fabrik i Lindesberg, som låg relativt nära Volvos 
råvaruleverantörer. I Lindesberg även tillgång till mark 
och arbetskraft. 

Etableringen offentliggjordes i maj 1970 för att några 
år senare vara i drift. Fabriken hade flera hundra 
anställda och ett flertal blev anvisade till lägenheterna 
i det nybyggda bostadsområdet i Hagaberg. Volvos 
etablering i Lindesberg blev inte enbart en av 
Sveriges största industriflytten utan även den största 
byggsatsningen i Lindesbergs historia vid den 
tidpunkten. 

HAGABERG

Hagaberg bestod ursprungligen av skogsmark och 
var länge i princip obebyggt. I mitten av 1800-talet 
uppfördes gården Hagaberg av kronolänsmannen 
Samuel Gjerling. Kort därefter övertogs gården av en 
jordbrukare. Åkermarken sträckte sig längs de flackare 
delarna i landskapet längs med årummet, väster, söder 
och norr om gården. Under 1960-talets början såldes 
gården till Lindesbergs stad som var i stort behov av 
mark till nya bostäder. 

Hagabergs bebyggelse
Byggnadsnämnden i Lindesberg tog snabbt fram en 
stadsplan innefattande hyreshus, radhus och egnahem 
i Hagaberg. Utbyggnaden av stadsdelen gjordes på 
den tidigare gårdens ägor bestående av åkermark 
och skogspartier. Den nya stadsdelen sträckte sig 
från Bondskogsvägen och bortom Lövstavägen i norr. 
Området fick en för tiden typisk planstruktur med mer 

Historik
HIS TORIK

Skogen, malmen och den bördiga jorden i trakterna 
utgjorde förutsättningar för en tidig etablering av 
bosättningar i Lindesbergs kommun. Även vattendragen 
var av stor betydelse och nyttjades som transport 
för handelsvaror till och från Bergslagen - men även 
som kommunikationsled. På så vis erhöll Lindesbergs 
stad ett strategiskt läge intill Stora Lindesjön och 
Bottenån. Svenskt järn var eftertraktat redan under 
1100-talet. Den ökade bergshanteringen bidrog till att 
Lindesbergs området med tiden utvecklades till en viktig 
handelsplats. Länge präglades stadens näringsliv av 
handel mellan Bergslagen och slättbygden. 

Under 1800-talet genomgick Lindesbergs stad ett 
skifte från handelsstad till industristad. Träbebyggelsen 
ersattes successivt med stenhus. När staden under 
1800-talets andra hälft, fick en järnvägsförbindelse, tog 
tillväxten fart, till följd av metall- och verkstadsindustrin. 
Under 1940-talet expanderade stadens industrier vilket 
resulterade i en ny årsring av bebyggelse i staden. 

 Mellan 1940 och 1975 fördubblades nästan 
invånarantalet i Lindesberg, då många industrier 
expanderade och gick på högvarv. 1970-talets största 
och mest kända utbyggnad av staden blev dock den 
nya stadsdelen Hagaberg, som uppfördes i samband 
med att Volvo beslutade att uppföra en bakaxelfabrik 
i Lindesberg, vilket innebar att 100-tals blivande 
anställda behövde förses med bostäder. 

VOLVOS ETABLERING I  L INDE SBERG

I slutet av 1960-talet behövde Volvo köpa in mer mark 
för att utöka tillverkningskapaciteten vid fabrikerna 

storskalig bebyggelse omgärdad av egna hem och 
radhus, förlagd i landskapets flackare partier. I områdets 
mitt förlades en skolverksamhet i två paviljonger samt ett 
daghem med nära anslutning till både flerbostadshusen 
och egnahemsbebyggelsen. I området tillkom även en 
konsumbutik. 

Området präglades av en tidstypisk konsekvent 
trafikplanering med trafiken separerad från bebyggelsen 
och de gående. På så vis kunde fotgängare röra 
sig fritt inom området utan kontakt med biltrafiken. 
Sammanhängande parkeringar förlades i kvarterens 
utkant och nåddes genom matargator från den 
kringgående trafikleden. På parkeringarna uppfördes 
låga, avlånga parkeringsgarage. 

Lamellhusen uppfördes enligt en geometriskt utformad 
planstruktur, med ett rätvinkligt bebyggelsemönster. 
Byggnaderna vid Lingonvägen blev något högre och 
anslöt på så vis till det befintliga stadsrummet medan 
områdets norra del, Hagaberg 11:5-7 uppfördes i 
två våningar och anslöt på så vis till den lägre villa 
bebyggelsen i områdets utkant. 

Lamellhusen uppfördes i en tidstypisk modernistisk 
anda med flacka sadeltak, sparsam fasad 
utsmyckning, för tiden typiska materialkombinationer, 
balkonger och fönster. Variationer i husens annars 
enhetliga fasadarkitektur skapades med band och 
partier av skivmaterial. Husens gruppering kring 
gårdsrum och gemensamma lokaler präglade tidens 
grannskapsplanering. Flerbostadshusen vändes bort 
från trafiken och entréer placerades mot gårdsrummen. 
Lägenheterna utgjordes främst av tvåor och treor med 
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Tidigare skolbyggnader. Skolområdet placerades i närhet till bostäder som nåddes vis trafikseparerade gångstråk. Källa Bergslagsposten 6/5 1988
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rymliga kök och modern standard enligt tidens anda. 
Antalet mindre lägenheter berodde troligtvis på att 
bostäderna till viss del planerades som arbetarbostäder.

I Hagaberg blev grönskan ett viktigt inslag i 
stadsrummet i enlighet med tidens strävan efter goda 
ljusförhållanden, frisk luft och rekreation. Grönstrukturen 
uppdelades efter olika funktioner med intima 
strukturerade gårdsrum med sittplatser och lek ytor 
som lätt kunde övervakas från lägenheterna. Förgårdar 
och parkstråk med planteringar mellan bebyggelsen 
kopplade samman och ramade in kvarteren och bidrog 
till en sammanhängande grönstruktur. Väster om 
lamellhusen fick grönskan behålla sin ursprungliga 
naturliga prägel med äng och skogspartier.

Flerbostadshusen
Inledningsvis uppfördes fyra flerbostadshus invid 
Lingonvägen och ytterligare fem hus med motsvarande 
utformning längs Norevägen. Byggnaderna ritades av 
KFs tidigare arkitekt Ola Onshagen 1968. 

Byggnaderna uppfördes på en spritputsad sockel 
med fasader i rött tegel med partier av malmex på 
gavlespetsar, som sarg och som vertikala band på 
långsidor. Husen fick tidstypiska halvt indragna 
balkonger med utanpå varande konstruktion i betong 
och fronter i profilerad plåt med uppbrutna partier. 
Den indragna fasaden bakom balkongen markerades 
med beklädnadseternit. Fönsterna fick en regelbunden 
placering bestående i huvudsak av enluftsfönster med 
vädringslucka, små gavelfönster  och franska fönster. 
Husen försågs med diskreta indragna entrépartier som 
markerades med ett anslutande utskjutande sophus. 

Husen kläddes med ett flackt pappklätt sadeltak. 

Lingonvägens lägenheternas utgjordes främst av rymliga 
ettor, tvåor och treor. I källaren förlades cykelrum, 
skyddsrum, hobbylokaler, matkällare, barnvagnsförråd 
och tvättstuga. Gårdsrummet försågs med lekyta. 

Inte långt därefter började bostadsområdet norr om 
Lingonvägens lamellhus planeras. Även dessa ritades 
av Ola Onshagen 1971. Denna utbyggnad innefattade 
24 huskroppar i två våningar med sammanlagt omkring 
400 lägenheter. Bebyggelsen uppfördes som 3 gårdar 
där sex hus grupperades kring en gemensam gård. 
Varje gård färgkodades. Ytterligare två parallellt ställda 
lamellhus tillkom till varje gård på öster eller väster sida 
om bebyggelsen. Gårdarna planerades som speglingar 
av varandra.

Lamellhusen uppfördes på en betongsockel och 
fick fasader med tegel i kalksandsten med partier i 
brännlackerad plåt. Balkongerna fick en tidstypisk 
utformning, halvt indragna med utanpå varande 
konstruktion i betong med fronter i profileras plåt. 
Den indragna fasaden bakom balkongen markerades 
med granul. Husen fick tidstypiska enluftsfönster 
med vädringslucka och två och treluftsfönster med 
asymmetrisk post. Husen försågs med enkla entréer i liv 
med fasad och kläddes med flackt sadeltak i papp. 

På varje gård förlades ett fristående enplanshus för 
gemensamma ytor, inhysande, pingisrum, hobbyrum, 
grovtvätt och redskapsrum, hobbyrum och tvättstuga, 
med viss variation mellan gårdarna. Dessa anslöt till 
lamellhusens formspråk med flacka sadeltak och gavlar 

i kalksandsten medan långsidorna kläddes i liggande 
träpanel. Ett utskjutande fristående tak erbjöd lekplats 
för barn i skydd för vind och väder.

Lamellhusen kom att uppskattas av de boende främst 
för de stora grönytorna och de moderna lägenheterna. 
Även avståndet till skola och affär uppskattades. 
Området ansågs vara väl anpassat till barn. 

FÖR ÄNDRINGAR I  OMR ÅDET

Under 1980-talets mitt antogs ett åtgärdsprogram 
för Hagaberg. Detta resulterade i ett servicehus på 
Björkhyttevägen 67 med ett 20-tal servicebostäder för 
äldre och förskola. Här inrymdes även en träffpunkt för 
områdets boende med kafé, matsal, post och utrymmen 
för kultur och fritid. Även gemensamhetsbyggnaderna 
rustades upp för nya ändamål; fritidshus, bastu, 
studielokal och snickarbod. Den yttre miljön åtgärdades 
med nya lekplatser, uteplatser på bottenvåningarna och 
odlingsmöjligheter.

Under 1990-talet avslutade kommunen avtalet med 
HSB som hittills förvaltat bebyggelsen som nu hamnade 
under ett nytt bolag, Lindesbergs bostäder AB (Libo). 
Detta ledde till en del omstruktureringar i området. Flera 
av de mindre lägenheterna slogssamman, då området 
nu till stor del beboddes av stora barnfamiljer och 
genomgick flera ombyggnationer. 

Några av lamellhusen på fastigheterna på Hagaberg 
11:5 som låg närmast skolan byggdes om till skollokaler. 
De tidigare paviljongerna revs och skolan byggdes ut 
med nya volymer.
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Bergslagsposten 25.9 1999. De ursprungliga garagen öster om 
Hagaberg 5:11-7

Ursprungligt entreparti. Port i liv med fasad krönt av skärmtak. Två 
rektangulära fönster för ljusinsläpp till trapphuset. Bergslagskuri-
ren 20.12 1984

Invigning av utegrill på gården. Källa: Bergslagsposten 17/9 1984

Bergslagsposten 26.2 1981. Barn leker i snön. Assyrisk folkdans vid gårdsfest. Bergslagskuriren 28/8 1981 Interiörbild kök. Bergslagskuriren 14/9 1984 
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FOLKHE MMET OCH REKORDÅREN

Efter andra världskriget startade välfärdsbygge i Sverige 
som även kom att kallas folkhem. En av grundpelarna 
var att skapa sunda och ändamålsenliga bostäder 
för alla. Syftet var att få bukt med trångboddhet och 
bostadsbrist. Byggande fick dock inte fart förrän i slutet på 
1950-talet, då produktionen av bostäder ökade allt mer. 
Det berodde främst på att bostadsbyggandet övergick 
från hantverksmässig och mer småskaligt byggande till 
industrialiserad och storskaligt. 

Folkhemsarkitekturen präglas av omsorgsfull 
och småskalig enkelhet i gestaltningen samt 
grannskapstanken i den övergripande stadsplaneringen. 
Bebyggelseområdena avgränsade från varandra 
genom grönområden, som öar omgivna av naturen. 
Folkhemsperiodens byggnadsgestaltning präglas 
av mjukare linjer och rikare material- och färgval. 
Terränganpassning och husgrupperingar kring grönskande 
innergårdar, där en del av den ursprungliga växtligheten 
bevarades är typiska för folkhemsarkitekturen.

Det mer storskaliga och industrialiserade byggandet 
fick sitt genombrott under rekordåren från ca 1960- 
1970-talets mitt. Det skulle ge billigare produktion och 
därmed sänka boendekostnader. Man eftersträvade 
även större lägenheter med högre standard för att råda 
bot på trångboddheten. Stadsplaneidealet byggde 
vidare på granskapsplaneringen men stadsdelarna blev 
mer utpräglade och uppförandet av den storskaliga 
bebyggelsen innebar större ingrepp i mark som ofta 
plansprängdes. Nya material, byggnadstekniker 
och arbetsmetoder prövades. Resultatet blev enkla 
geometriska huskroppar av prefabricerade byggelement. 

Husen var stadsplane- och miljömässigt enkla att hantera 
och kunde byggas utan hiss. Husen var ofta parallellt 
ställda eller i vinkel mot varandra kring stora öppna 
gårdar. Ett nytt förenklat formspråk introducerades. 
Storskalighet, enkla former med sparsmakade 
fasader med enkla geometriska uttryck och nya 
materialkombinationer. Repetitionens estetik präglade 
tidens gestaltning liksom bebyggelsens skulpturala 
effekt i landskapsrummet. 

S TADSPL ANE IDE AL ; GR ANS SK APS SAMHÄLLEN 

Under 1940- och 1950-talen inspirerades till stor del 
av den engelska grannskapsplaneringen med ledord 
som Neighborhood planning och Community centers. 
Ett stadsplaneideal som växte fram ur funktionalismen 
men baserades även på sekelskiftets trädgårdsideal där 
bostäder, arbetsplatser och social service integrerades 
i mindre enheter. Tanken var delvis att främja social 
gemenskap och forma den demokratiska medborgaren. 
Efter Andra Världskriget slog grannskapsenheten 
igenom och blev en dominerande planeringsprincip för 
de nya stadsdelarna. Tanken var att stadsdelarna skulle 
utgöra från varandra avskilda ”grannskapsenheter” 
som var relativt självförsörjda på social, kommersiell 
och kulturell service. i många stadsdelar uppfördes 
centrumanläggningar med butiker, biograf, samlingslokaler 
med mera. Gångvägar och parkstråk skulle göra det 
möjligt för alla att nå centrum utan att komma i kontakt med 
biltrafik. Ambitionen bakom grannskapsplaneringen var 
dels att göra stadsdelarna trivsammare och att skapa en 
gruppgemenskap och att kombinera stadsmässighet med 
naturens kvalitéer.

MODERNISMENS GRÖNS TRUK TUR

Under 1960-talet funktionsindelades 
gårdsmiljöer, kvartersmark och parkmark. 
Gårdsmiljöer ofta med lekplatser för mindre barn 
och sittplatser för de boende. Kvartersmarken 
omkring bebyggelsen utgörs av grönytor med 
inslag av naturmark och större lekplatser. 
Parkmarken saknar tydliga avgränsningar och 
håller samman stadsdelen. Här placerades 
ofta gång- och cykelstråk, ytor för parklek och 
bollplaner. Bebyggelsen omges av förgårdar 
som ofta ramades in med kantsten efter olika 
geometriska former. 

SCAF T-TR AFIKEN I  GE S TALTNINGEN

Bilen blev tillsammans med normer och 
myndighetskrav styrande för de nya 
bostadsområdenas utformning. Biltrafikens 
krav sammanställdes i regelverket SCAFT 
som utgavs av Statens planverk i samverkan 
med Statens vägverk i syfte att garantera hög 
trafikframkomlighet. SCAFT strävade efter ökad 
trafiksäkerhet genom att separera trafikgrupper: 
bilar, cyklar och gående från varandra. Olika 
vägtyper såsom matarled, primärled och 
sekundärled skpades. Gaturummet reducerades 
till en trafikteknisk funktion. Gatan blev en 
kommunikations och parkeringsfråga. Bakom 
SCAFT fanns även en estetisk idé om trafiken 
och farten som en ny dimension i gestaltningen. 
Vilket nu motiverade den stora skalan i 
stadsbilden som kunde upplevas i fart. 
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Gårdsrum med buskage på  förgårdar, träd och inhängnad. Entrén är försedd med skärmtak. Bergslagskuriren 15/9 1984
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1957 - Ekonomiska kartan (Lantmäteriet)

Industrier och småhusbebyggelse har växt fram kring stadskärnan 
med industrierna förlagda invid järnvägen. Kartan visar Lindesbergs 
expansiva utbyggnadsfaser under 1900-talets första hälft som ett 

resultat på växande industriverksamheter.

1864 - 67 - Häradskartan (Kartbild.com)

Innan 1900-talets industrier och utbyggnadsfaser ägt rum i sta-
dens utkant. På kartan syns järnvägen och Hagabergs gård med 

omgivande längs årummet. Landskapet öster om gården präglas av 
skogspartier.

1970-tal -  (Kartbild.com)

En ny etapp i Lindesberg markeras med Hagabergs nya moderna 
omfattande utbyggnad. Områdets norra del är ännu under uppbygg-

nad. Skogspartier har sparats inom området.

1960-tal (Kartbild.com)

Skogspartiet och åkermarken intill årummet är ännu intakt. 

1981- Ekonomiska kartan (Lantmäteriet)

Inga strukturella förändringar har skett i Hagaberg sedan området 
uppfördes. Norr om området har radhusbebyggelse tillkommet. I 

områdets västra del förlades skola och förskola på gång avstånd från 
bebyggelsen.

2021 (Lindesbergs kommun)

De största förändringar som präglat området är skolområdet. De 
äldre paviljongerna revs, nya kom att uppföras och några av flerbo-

stadshusen byggdes om till skolbyggnader. 

Områdets utveckling
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Datering av bebyggelse

1972

2001

2000-2017

1970

1968

Ej daterad



16 KULTURMIL JÖANALYS/ HAGABERG /2021- 05 -11

Hagaberg 9:2 (1968)

Arkitekt: Ola Onshagen 
Byggår: 1968

Övergripande byggnadsförändringar
• 1987 - Nybyggnad av sophus
• Ny garagebyggnad
• Nya ytterdörrar
• Ändring av gård
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Hagaberg 11:5

Arkitekt: Ola Onshagen 
Byggår: 1972

Övergripande byggnadsförändringar

• 1995 - Ombyggnad av bostäder till gruppboende
• 2001 - Nybyggnad av radgarage och parkerings-

platser
• 2002 - Ändring av fasad och tillkommande lokal för 

dagvård
• Nya entrépartier
• Ombyggnad till skola

Fasad Hus D M

Fasad Hus D M
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Planlösning Hus B C N O

Fasad gemensamhetshus

Fasad Hus B C N O

Fasad Hus B C N O

Gavel A-R

Fasad gemensamhetshus

Planlösning gemensamhetshus
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Hagaberg 11:6

Arkitekt: Ola Onshagen 
Byggår: 1972

Övergripande byggnadsförändringar

• 1985 - Ombyggnad servicehus
• 2001 - Nybyggnad av radgarage och parkerings-

platser
• 2002 - Ändring av fasad och tillkommande lokal för 

dagvård
• Nya entrépartier
• Ombyggnation förskola

Fasad Hus E F K L

Fasad Hus E F K L
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Hagaberg 11:7

Arkitekt: Ola Onshagen 
Byggår: 1972

Övergripande byggnadsförändringar

• 1985 - Ändring av fönster i flerbostadshus
• 1998 - Ändrad användning av lägenheter till kontor
• 2000 - Uppförande miljöstation
• 2001 - Nybyggnad av radgarage och parkerings-

platser
• Nya entrépartier
• Ombyggnation till förskola

Fasad Hus S

Fasad Hus S

Fasad Hus T U

Fasad Hus T U
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Hagabergs byggnader nyttjades av Volvos anställda. Källa: xxxxxxLindebilder.

Flygbild över Hagaberg 11:5-7. På bilden syns gångstråk leda genom området och 
en större parkeringsyta utanför kvarteret. I förgrunden syns den blåa gården med 
gemensamhets byggnaden med ursprunglig utformning och kulör. Källa Lindebilder

Generös gård med en mer strukturerad karaktär. Inhängnad lekyta, runda och räntvinkliga former, artificiella höjdpartier, buskage och planteringar. I gårdens mitt syns gemensamhetsbygg-
nad med ett utskjutande takparti för lek i skydd. På gården finns flera ytor avsedda för cyklar. Källa: Bergslagsposten 25/10 1980.
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På bilden syns variationen av fönster. Tre lufter med asymmetriska poster och enluftsfönster med vädringslucka. På fasaden 
finss verikalt gående partier av brännlackerad plåt. Ursprungliga entréer som markeras med framskjutande murade vertikala 
pilasterliknande partier. Källa Bergslagskuriren 14/9-1984

Lamellhusen vid Lingonvägen. På bilden syns ursprungliga sidohängda balkonger med fronter med gnom brutet parti. Framför 
husen ligger parkeringen med långa ursprungliga garagebyggnaderna. Bergslagskuriren 10/2-1984

Inramade ytor för cyklar. Lamellhusen har inramade robusta balkonger 
med konstruktion i betong och fronter i profilerad plåt. Fasaden i gra-
nulat bakom balkongen har en mörk kulör. Bergslagskuriren 14/9 1984 



24 KULTURMIL JÖANALYS/ HAGABERG /2021- 05 -11

Hagbergsskolan med paviljongerna från 1970-talet. I slutet på 1990-talet började behovet av en 
ny skola lyftas fram. Källa: Bergslagsposten 3/5 1999

Planlösning för servicehuset på Björkhyttevägen 67. I huset inrymdes bland annat, servicebostäder, 
post, fritidslokaler och förskola  Källa: Bergslagsposten 6/11 1985

Bergslagskuriren 9.12 1985. Bild från postkontoret i servicehu-
set.

Bergslagsposten 17/10 1985. Till servicehuset anställdes Björn 
Persson som fritidsledare bland andra. 

Bergslagsposten 6/5 1988. De nya satsningarna på serviceboen-
det analyseras. Lamellhusen har fått nya entrépartier. 
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Karaktärisering och värdering
Vad berättar miljön?
REKORDÅRENS (M IL JONPROGR AMMENS)UTBYGG -

NAD 

Rekordårens utbyggnad speglas i Hagaberg genom:
• Storskaliga stadsdel bestående av olika boende 

former, förlagd i stadens utkant på tidigare åker-
mark.

• Bostädernas höjda standard, tydlig i planlösningen.
• Uppförd till följd av den industriella expansionen 

och urbaniseringen som präglade staden.
• Massbilismens genomslag i samhället som syns i 

den konsekventa trafikplaneringen
• Husens utformning och materialval präglade av 

rationalitet, standard och industriellt tillverkade 
material för att klara den snabba utbyggnaden. 

REKORDÅRENS S TADSPL ANERING 

Tidstypisk planstruktur i området
• Granskapstanken med gårdsrum, ytor och platser 

för gemenskap och kollektiva lösningar. (gemen-
samhetsbyggnader, lekplatser, sittplatser) men 
även samhällservice (skola, förskola och affär) 
inom stadsdelen med central placering med korta 
avstånd till bostäderna.

• Funktionsuppdelning av bostäder, service och 
trafik. 

• Trafikplaneringen i fokus med konsekvent trafikse-
parering som utgångspunkt. Trafikleder planerades 
utanför bebyggelsen liksom samlade parkeringar. 
Matargator och säckgator ledde in trafiken i om-
rådet. Fotgängare kan röra sig inom området utan 

kontakt med trafiken.
• Rätvinkligt bebyggelsemönster med grupperad 

eller parallellt ställd bebyggelse  

Tidstypisk grönstruktur
• Grönskan har en central roll i stadsrummet och 

speglar tidens syn på rekreation, ljus och friskluft
• Funktionsuppdelning av parkmiljön med strukture-

rade rum och parkmiljöer av mer naturlig karaktär.
• Generösa förgårdar
• Tydliga släpp till omgivande grönområden.
• Artificiella höjder i landskapet
• Grönstrukturen saknar tydliga avgränsningar och 

entréer
• Bevarade partier av naturmark
• Tydliga släpp till omgivande natur
• Lekplatser på gårdsrum som kunde övervakas från 

lägenheten.

MODERNISMENS FLERBOS TADSHUS

Tidstypiska arkitektoniska uttryck i området
• Enkla rektangulära huskroppar med sparsam fa-

sadutsmyckning
• Horisontella eller verikala band av skivmaterial i 

fasaduppbyggnaden
• Prefabricerade element av nya industriellt tillver-

kade material i varierade kombinationer. (bekläd-
nadseternit, plåt, papp, malmex och granulat)

• Flacka takfall som avslutas med sarg.

• Entré på markplan till följd av nya tillgänlighets 
regler

• Indragna entréer
• Enhetlig gestaltning
• Bebyggelsens skulpturala effekt i landskapsrummet
• Repetitionens estetik 
• Entréer vetter mot gårdsrummen
• Rymliga balkonger, något indragna med sidostöd i 

betong och fronter i profilierad plåt. 
• Små gavelfönster, asymmetriska två- eller trelufts-

fönster. Enluftsfönster med vädringslucka
• Låg sockel i betong
• Fasadmaterialen tegel och kalksandstenstegel
• Färgkodning
• Gemensamhetsbyggnader
• Franska fönster
• 
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Grönska med rekreativa värden 
ramar in stadsdelen

Trafiken placeras runt bebyggels-
en med matargator in på området 
med direkt anslutning till parke-
ringsytor

Skola och förskola med central-
placering som nås via trafiksepa-
rerade gångstråk.

Besparad naturmark

Närbutik

Inga tydliga avgräsningar mellan 
gårdar och omgivande park

Lägre villabebyggelse i utkanter i 
det mer flacka landskapet

Gångstråk separerade från trafik

Generösa 
förgårdar

Bebyggelse vänder sig mot vägen

Bebyggelsen grup-
perar sig kring går-
dar.
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Miljön inom planområdet

VÄRDEBÄR ANDE K AR AK TÄRSDR AG

• Stödmurar i betong
• Geometriskt utformade små asfalterade ytor    

avsedda för en särskild funktion 
• Trafikseparerade gångstråk 
• Ursprunglig inramande kantsten
• Besparad vegetation och berg i dagen 
• Släpp mellan hus till grönområden 
• Grönstrukturens funktionsuppdelning med av-

saknad av tydliga avgränsningar
• Ursprungliga betongplattor
• Tidstypisk vegetation 
• Olika vägtyper
• Skolmiljöns placering i landskapet

MIL JÖNS K AR AK TÄR

Hagabergsområdet utgörs av ett relativt flackt 
landskap, där lamellhusbebyggelsen formar ett långt 
stråk som sträcker sig från söder mot norr efter ett 
rätvinkligt bebyggelsemönster. Områdets södra del 
invid Lingonvägen och dess norra del åtskiljs genom 
det i området centralt placerade skolområdet. Genom 
områdets västra del sträcker sig ett tvärgående 
gångstråk omgivet av grönska med naturkaraktär så 
som bestående av ängsmark och sparade skogspartier. 
Gångstråket kopplar samman kvarters bebyggelse, 
skolområdet och den omgivande småhusbebyggelsen.

Området öster och söder om lamellhusen präglas av 
vidsträckta parkeringsytor som skiljs från bebyggelsen 
av grönytor med buskage och planterade träd. Till 
parkeringarna ansluter matargator från omgivande 
trafikled. Gårdarna på Hagaberg 11:5-7 skiljs åt av 
säckgator kantade av gångvägar.

Grönstrukturen präglas av en funktionsuppdelning där 
de omslutna gårdsrummen har en strukturerad karaktär 
med förgårdar, större allmänna ytor och lekplatser. Inom 
flera av gårdsrummen har artificiella höjder skapats 
som ett varierande inslag till lek. Mellan de slutna 
gårdsrummen på Hagaberg 11:5-7 och de parallellt 
ställda huslängorna bildas sammanlänkande vidsträckta 
grönytor bestående av generösa förgårdar, grönytor, 
planteringar och buskage som omsluter bebyggelsen. 
Väster om bebyggelse har ursprunglig vegetation 
sparats och grönskan har en mer naturlig och varierande 
karaktär. 

Inom och mellan kvarteren finns särskilda ytor avsedda 
för funktioner såsom mattpiskning eller cykelparkering. 
Dessa tillsammans med gångstråk och inramade 
förgårdar skapar en geometrisk struktur där räta och 
runda vinklar möts. På gårdarna finns andra strukturer 
bevarade såsom betongplattor för uteplatser och 
stödmurar i betong.

KULTURHIS TORISK T VÄRDE

Stadsplanehistoriskt värde
Miljön har ett stadsplanehistoriskt värde som uttrycks 
dels i den för tiden typiska planstrukturen med 
stadsdel omgärdad av grönska, funktionsuppdelning, 
trafikseparering med trafikerade vägar förlagda 
kring området med inmatning in på gårdar och 
trafikseparerade gångstråk. 

Inom den då rådande stadsplaneringen fanns även 
ambitionen att genom miljön förse de boende med 
sociala och rekreativa värden vilket utrycks i bland 
annat i de omkringbyggda gårdsrummen, parkstråk och 
lekplatser samt i kopplingar till anslutande grönstråk och 
strövområden. 

Bebyggelsens struktur, men spegelvända gårdar, 
speglar att de omslutna gårdarna har planerats för lugn 
och rekreation. De inbjuder inte till genomströmmande 
rörelser vilket  är typiskt för tidens planering av 
bostadsområden, där ett av syftena med planeringen var 
att skapa hemkänsla och inbjuda till trygga möten med 
grannar.

Miljöskapande värde
Miljön har även ett miljöskapande värde med välbevara-
de planstrukturen där trafiklösningar, funktioner, bebyg-
gelsen, landskapets topografi och vegetation bildar en 
tidstypisk helhetsmiljö.

Samhällshistoriskt värde
Hagaberg är byggt i en tid då inhemsk arbetskraft 
inte räckte till för svensk industri. Att erbjuda moderna 
bostäder till arbetskraftsinvandrare blev ett sätt att 
konkurera med andra industriorter.  Industriernas 
utveckling ledde därmed till att deras orter utvecklades. 
I Lindesberg är Hagaberg nära knutet till den tillväxt som 
kommunen upplevde på 1960-talet.

Kulturhistoriskt värde: grön
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Ursprungliga stödmurar i betong med en tidstypisk karaktär. Typsikt inslag är små ytor skapta för en särskild funktion. Dessa 
ramas in av låg kantsen som smälter in i landskapet samtidigt som 
den strukturerar upp geometriska ytor som står i kontrast till det 
annsr böljande landskapet. 

Generösa förgårdar ramar in och skapar gröna rum. Genom områ-
det går trafikseparerade gångstråk. 

Runda former som ramas in av tidstypisk kantsten. Parker och gårdar flyter samman med omgivande grönska. Tydliga 
avgränsningar saknas. 

Besparade tallar är ett typsikt inslag i modernismens parkmiljöer. 
Grönskan avgränsar bebyggelsen från parkeringsytor och erbjud-
er plats för samvaro. 
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Karaktärsskapande rundformad yta avsedd för piskning av mattor. Ursprungliga betongplattor anlagda som uteplatser åt bottenvå-
ningens lägenheter. 

Böljande former möter skarpa vinklar vilket är ett lekfullt inslag. 
Blandad vegetation med gran och lövträd som ramar in gångstråk 
från bilväg. 

Ett tidstypiskt inslag är de artificiella höjdvariationer som skapats 
inne på gårdarna för att ge variation till landskapet och lek. 
Generösa gårdar med ytor för barn som enkelt kan övervakas från 
omgivande lägenheter. 

Besparade skogspartier skapar en varierande landskapsbild men 
berättar även om vad som tidigare fanns på platsen. De erbjuder 
rekreatiiva värden och plats för lek i direkt anslutning till bebyg-
gelse. 

Blottade bergshällar och besparade stora stenbumlingar med 
björkar är ett karaktärskapande inslag som berättar om tidens 
ideal av en parkmiljö med naturlig prägel. 
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Lamellhusen; Hagaberg 9:2

VÄRDEBÄR ANDE K AR AK TÄRSDR AG

• Husens placering i landskapet 
• Takform
• Fönstertyper, dimensioner och fönstersättning 
• Fasadmaterial med indelade ytor
• Balkonger med fronter
• Indragna portar med sophus

BEBYGGEL SENS K AR AK TÄR

Bebyggelsen utgörs av fyra lamellhus, uppförda i tre vå-
ningar grupperade kring en gemensam gård i områdets 
södra del. Lamellhusen utgör en del av en enhetlig be-
byggelsemiljö uppförd mellan Lingonvägen och Norevå-
gen. Byggnadernas sammanhållna formspråk har sam-
tidigt åtskiljande individuella uttryck. Dessa framgår i 
exempelvis huslängd, fönstertyper, och genom på fasa-
den tvärgående partier i malmex.

Lamellhusen är uppförda i en modernistisk stil och präg-
las av ett tidstypiskt formspråk bestående av enkla hus-
kroppar med sparsam fasadutsmyckning. Husen har en 
regelbunden fasadarkitektur med tidstypiska material-
kombinationer och präglas i sin gestaltning av en repeti-
tionens estetik.

Byggnaderna är uppförda i tre våningar på en putsad 
sockel med fasader i rött tegel. Byggnaderna har tids-
typiska generösa kvadratiska fönster med två asymme-
triska lufter. Flertalet är försedda med vädringslucka. 
Franska fönster och små gavelfönster är andra förekom-
mande fönstertyper. Fönstersättningen präglas av en en 
assymetrisk symmetri med relativt gles placering, vilket 
ger ett återhållsamt fasaduttryck. Fönsterna har karmar 
och bågar klädda i aluminium målad i vit kulör och är 
något indragna i fasadliv. Entrépartierna är indragna i fa-
sadliv vilket ger ett anonymt uttryck. De markeras med 
ett utskjutande intill varande soprum. Entrépartierna 
vänder sig mot gårdsrummet. Byggnaderna har balkong-
er med sidostöd i vitmålad betong vilket ger ett robust 
och dominerande uttryck till det annars återhållsamma 
fasaduttrycket. Balkongerna har tidstypiska fronter pro-
fileras plåt i ljusblå kulör med ett genombrutet parti. 

Fasaderna bryts upp av tvärgående partier i malmex 
i olika variationer. Lamellhusen kläs av ett sadeltak 
som saknar takutsprång. Takfoten möts av en sarg i vit 
malmex. Även gavelspetsarna är klädda i malmex. 

KULTURHIS TORISK T VÄRDE

Samhällshistoriskt värde
Byggnaderna utgör ett gott exempel på rekordårens ut-
byggnad av staden, för att tillgodose det ökade behovet 
av bostäder till följd av industrins ökning. I byggnader-
na och i planmönstret kan den regionala samhällsut-
vecklingen och välfärdsstaten visioner avläsas vilket ger 
byggnaderna ett högt samhällshistoriskt värde. 

Miljöskapande värde
Bebyggelsen tillsammans med närmiljön har ett 
högt miljöskapande värde som uttrycks i den 
sammantagna helhetsmiljön, uppförd enligt 
tidstypiskt bebyggelsemönster och i samspelet 
mellan omkringliggande bebyggelse, topografin och 
vegetationen. 

Arkitektonisktvärde
Byggnaderna utgör tidstypiska och goda exempel på 
bebyggelse från rekordåren. Gestaltningen präglas av 
den rationella byggprocessen med avseende på volym 
och material. Byggnadernas gestaltning och det tidsty-
piska bebyggelsemönstret ger byggnaderna ett arkitek-
toniskt värde.

Kulturhistoriskt värde: grön
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Gesims i malmex möter takfot med synliga taktassar. 

Flackt sadeltak utan takutsprång möts av ett sargliknande parti 
med malmex. 

Ursprungligt entréparti med soprum till vänster. Trappa med smi-
deräcke i svartkulör. Tak med vitmålad träpanel. 

Möte av olika material  i fasaden. Tidstypiska enluftsfönster med vädringslucka i aluminium. Föns-
terna ligger i liv med fasad och saknar foder. 

Utanpåliggande balkonger med fronter i trapetskorrugerad alumi-
niumplåt i ljusblåkulör. Balkongkonstruktionen ligger utanpå med 
eltäckande sidoskydd från mark till tak i vitmålad betong.
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Hagaberg 11:5

VÄRDEBÄR ANDE K AR AK TÄRSDR AG

• Husens placering i landskapet 
• Takform
• Volym och skala
• Ursprungliga fönstertyper och fönstersättning 
• Fasadmaterial
• Sidohängda balkonger i betong med fronter i plåt
• Gemensamhetsbyggnad
• Färgkodad gård
• Fasadpartier i plåt

Till gården hör även en fristående gemensamhets-
byggnad med gavlar i tegel och liggande träpanel på 
långsidor. Halva byggnaden ingår idag i skolområdet 
medan andra halvan vetter mot gården. Lamellhusen 
präglas utöver nya entréer av andra ombyggnationer 
såsom ombyggnation till följd av gruppboende samt 
bottenvåningens balkong fronter som ersatts av en 
inramad terrass

KULTURHIS TORISK T VÄRDE

Samhällshistoriskt värde
Byggnaderna utgör ett gott exempel på rekordårens ut-
byggnad av staden, för att tillgodose det ökade behovet 
av bostäder till följd av industrins ökning. I byggnader-
na och i planmönstret kan den regionala samhällsut-
vecklingen och välfärdsstaten visioner avläsas vilket ger 
byggnaderna ett högt samhällshistoriskt värde. 

Miljöskapande värde
Bebyggelsen tillsammans med närmiljön har ett 
högt miljöskapande värde som uttrycks i den 
sammantagna helhetsmiljön, uppförd enligt 
tidstypiskt bebyggelsemönster och i samspelet 
mellan omkringliggande bebyggelse, topografin och 
vegetationen. 

Arkitektonisktvärde
Byggnaderna utgör tidstypiska och goda exempel på 
bebyggelse från rekordåren. Gestaltningen präglas än 
idag av den rationella byggprocessen. Dock präglas 
miljön även av sentida tillägg som bryter starkt mot ur-
sprungsgestaltningen. Sammantaget bidrar det till att 
byggnaderna har ett visst arkitektoniskt värde.

Kulturhistoriskt värde: gul

BEBYGGEL SENS K AR AK TÄR 

Den blå gården utgörs av tre lamellhus grupperade kring 
en gemensam gård, samt ett parallellt ställt hus öster 
om gården. Lamellhusen utgör en del av en enhetlig 
bebyggelsemiljö uppförd längs ett vidsträckt stråk som 
sträcker sig från Björkhyttevägen i söder till Lövstavägen 
i norr. Husen är placerade fritt i ett relativt flackt 
landskap enligt ett geometriskt utformat planmönster 
där bebyggelsen vänder sig bort från parkeringen 
i öster. Trots den relativt storskaliga planstrukturen 
låter sig bebyggelsen inordnas i landskapsrummet. 
Byggnadernas form och relativt låga höjd kopplar även 
på ett naturligt sätt till den omgivande villabebyggelsen. 
Byggnadernas sammanhållna formspråk har samtidigt 
åtskiljande individuella uttryck Dessa framgår i 
exempelvis huslängd, fönstertyper, balkongernas 
placering och genom tvärgående partier korrugerad 
plåt. 

Lamellhusen är uppförda en modernistisk stil i två 
våningar på en putsad betongsockel med fasader i 
kalksandstenstegel i vit kulör. Det annars återhållsamma 
fasaduttrycket bryts av med partier i ursprungligen 
brännlackerad plåt i blå kulör. Byggnaden har sentida 
utskjutande entrépartier med portar i aluminium i 
blå eller vit kulör med glaspartier. Kring entrépartiet 
skymtas den ursprungliga framträdande omfattningen. 
Byggnaderna har tidstypiska sidohängda balkonger 
i betong vilket ger ett robust uttryck. De har fronter i 
profilerad plåt. Balkongerna utgör ett framträdande 
inslag på de annars relativt återhållsamma fasaderna. 
Byggnaderna har en regelbunden fönstersättning 
bestående av relativt glest placerade fönster. Fönstren 
består i huvudsak av enluftsfönster med vädringslucka 
och asymmetriska två- och treluftsfönster med fast 
vertikal post samt små gavelfönster. Alla fönster är 
inte original.Fönsterna har karmar och bågar i vit kulör. 
Husen kläs av ett flackt sadeltak.
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Viss variation i fönster typer förekommer. Partier av ursprungligen 
brännlackerad plår skapar avbrott i fasaden. 

Trapa ned till källare med utrymmen för barnvagnar och cycklar 
bland annat.

Fristående byggnad som uppfördes för gemensamma ändamål. 
Gavlar med kalksandsten och liggande panel på övriga fasader.
Idag Tillhör delar av byggnaden skolverksamheten.

Balkongerna vänder sig mot gårdsrummen och markeras med för-
gårdar. Den rytmiska placeringen bildar ett  för tiden, repetiotio-
nens estetik. Sentida tillägg markerar bottenvåningens balkonger.

Öster om bebyggelsen angränsar bebyggelsen till ett vidsträckt 
grönstråk som i sin tur ansluter till parkeringsytor. Idag skärmar ett 
plank av bostäderna från skolmiljön.

Bebyggelsen grupperad kring gård med ytor för lek. 
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Hagaberg 11:6

VÄRDEBÄR ANDE K AR AK TÄRSDR AG

• Husens placering i landskapet 
• Volym och skala
• Takform
• Ursprungliga fönstertyper och fönstersättning 
• Fasadmaterial
• Sidohängda balkonger i betong med fronter i plåt
• Gemensamhetsbyggnad med fristående tak
• Färgkodad gård
• Utskjutande partier från fasad
• Bebyggelsen vänder sig bort från parkeringen

BEBYGGEL SENS K AR AK TÄR 

Den gröna gården utgörs av sex lamellhus grupperade 
kring en gemensam gård och två parallellt ställda hus 
på ömse sida. Lamellhus utgör en del av en enhetlig 
bebyggelsemiljö uppförd längs ett vidsträckt stråk som 
sträcker sig från Björkhyttevägen i söder till Lövstavägen 
i norr. Husen är placerade fritt i ett relativt flackt 
landskap enligt ett geometriskt utformat planmönster, 
där bebyggelsen vänder sig bort från parkeringen 
i öster. Trots den relativt storskaliga planstrukturen 
låter sig bebyggelsen inordnas i landskapsrummet. 
Byggnadernas form och relativt låga höjd kopplar även 
på ett naturligt sätt till den omgivande villabebyggelsen. 
Byggnadernas sammanhållna formspråk har samtidigt 
åtskiljande individuella uttryck. Dessa framgår i 
exempelvis huslängd, utskjutande fasadpartier, 
fönstertyper, balkongernas placering och genom 
tvärgående partier profilerad plåt. 

Lamellhusen är uppförda i en modernistisk stil i två 
våningar på en putsad betongsockel med fasader i 
kalksandstens tegel i vit kulör. Husens återhållsamma 
fasaduttryck bryts av med partier i profilerad plåt i blå 
kulör. Byggnaden har sentida utskjutande entréparti-
er med portar i aluminium i grön kulör med glaspartier. 
Kring entrépartiet skymtas den ursprungliga framträ-
dande omfattningen. Byggnaderna har tidstypiska si-
dohängda balkonger i betong vilket ger ett robust ut-
tryck. Balkongfronterna är i profilerad plåt. Balkongerna 
utgör ett framträdande inslag på de annars relativt åter-
hållsamma fasaderna. Byggnaden har en regelbunden 
fönstersättning bestående av relativt glest placerade 
fönster. Fönsterna består i huvudsak av enluftsfönster 
med vädringslucka och asymmetriska två- och trelufts-
fönster med fast vertikal post samt små gavelfönster. 
Fönsterna har karmar och bågar i vit kulör. Husen kläs av 
ett flackt sadeltak.

Till gården hör även en gemensamhetsbyggnad med 
gavlar i tegel och liggande träpanel på långsidor samt 
ett fristående tak. Denna har fått en senare tillbyggnad. 
Ombyggnationer såsom ombyggnation av det södra la-
mellhuset till följd av förskola, nya avvikande fönsterty-
per och nya kulörer förekommer. 

Kulturhistoriskt värde: grön/gul

Lamellhusen har försetts med nya entrér. Förgårdar ramar in 
bebyggelsen. Partier i plåt delar in fasaden och ger husen en 
individuell prägel. Längs takfoten löper en sarg i plåt.

Gavlarna är försedda med små  fönster och gavelspetsen är klädd 
i plåt. Turkosa färger är ett resultat på ommålning. 
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KULTURHIS TORISK T VÄRDE

Samhällshistoriskt värde
Byggnaderna utgör ett gott exempel på rekordårens ut-
byggnad av staden, för att tillgodose det ökade behovet 
av bostäder till följd av industrins ökning. I byggnader-
na och i planmönstret kan den regionala samhällsut-
vecklingen och välfärdsstaten visioner avläsas vilket ger 
byggnaderna ett högt samhällshistoriskt värde. 

Miljöskapande värde
Bebyggelsen tillsammans med närmiljön har ett 
högt miljöskapande värde som uttrycks i den 
sammantagna helhetsmiljön, uppförd enligt 
tidstypiskt bebyggelsemönster och i samspelet 
mellan omkringliggande bebyggelse, topografin och 
vegetationen. 

Arkitektonisktvärde
Byggnaderna utgör tidstypiska och goda exempel på 
bebyggelse från rekordåren. Gestaltningen präglas än 
idag av den rationella byggprocessen. Dock präglas 
miljön även av sentida tillägg som bryter starkt mot ur-
sprungsgestaltningen. Sammantaget bidrar det till att 
byggnaderna har ett visst arkitektoniskt värde.

Längs de parallellt ställda lamellhusen bildas långa gångstråk 
kantade av grönska.

Rymliga gårdar med gemensamma ytor och plats för lek. Stora 
balkonger med annan kulör och materialitet på den indragna 
fasaden. 

På den gröna gården har en av lamellhusen byggts om till försko-
la. 

Bebyggelsen vänder sig mot grönskan väster om bebyggelsen. 
Gröna partier i ursprungligen brännlackerad plåt färgkodar de 
olika gårdarna. 
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Hagaberg: 11:7

VÄRDEBÄR ANDE K AR AK TÄRSDR AG

• Husens placering i landskapet 
• Takform
• Volym och skala
• Ursprungliga fönstertyper och fönstersättning 
• Fasadmaterial
• Sidohängda balkonger i betong med fronter i plåt
• Gemensamhetsbyggnad med fristående tak
• Färgkodad gård
• Utskjutande partier från fasad
• Bebyggelsen vänder sig bort från parkeringen

BEBYGGEL SENS K AR AK TÄR

Den gröna gården utgörs av sex lamellhus grupperade 
kring en gemensam gård och två parallellt ställda hus på 
ömse sida. Dessa lamellhus utgör en del av en enhetlig 
bebyggelsemiljö uppförd längs ett vidsträckt stråk som 
sträcker sig från Björkhyttevägen i söder till Lövstavägen 
i norr.  Husen är placerade fritt i ett relativt flackt 
landskap enligt ett geometriskt utformat planmönster, 
där bebyggelsen vänder sig bort från parkeringen 
i öster. Trots den relativt storskaliga planstrukturen 
låter sig bebyggelsen inordnas i landskapsrummet. 
Byggnadernas form och relativt låga höjd kopplar även 
på ett naturligt sätt till den omgivande villabebyggelsen. 
Byggnadernas sammanhållna formspråk har samtidigt 
åtskiljande individuella uttryck. Dessa framgår i 
exempelvis huslängd, suterrängvåningar, utskjutande 
fasadpartier, fönstertyper, balkongernas placering och 
genom tvärgående partier korrugerad plåt. 
Lamellhusen är uppförda i en modernistisk stil i 
en-två våningar på en putsad betongsockel med 
fasader kalksandstens tegel i vit kulör. Det annars 
återhållsamma fasaduttrycket bryts av med partier 
profilerad plåt. Byggnaden har sentida utskjutande 
entrépartier med portar i aluminium i grön kulör 
med glaspartier. Kring entrépartiet skymtas den 
ursprungliga framträdande omfattningen. Byggnaderna 
har tidstypiska sidohängda balkonger i betong vilket 
ger ett robust uttryck. Balkongfronterna är i profilerad 
plåt. Balkongerna utgör ett framträdande inslag på de 
annars relativt återhållsamma fasaderna. Byggnaden har 
en regelbunden fönstersättning bestående av relativt 
glest placerade fönster. Fönsterna består i huvudsak 
av enluftsfönster med vädringslucka och asymmetriska 
två- och treluftsfönster med fast vertikal post och små 
gavelfönster. Fönsterna har karmar och bågar i vit kulör. 
Husen kläs av ett flackt sadeltak.

Till gården hör även en gemensamhetsbyggnad med 
gavlar i tegel och liggande träpanel på långsidor samt 
fristående tak. Byggnaderna präglas utöver nya entréer 
av andra ombyggnationer såsom ombyggnation till följd 
av förskola. Även nya avvikande fönstertyper och nya 
kulörer förekommer. 

Kulturhistoriskt värde: grön/gul

Variationer skapas med hjälp av partier med korrugerad plåt som 
ger byggnaderna individuell prägel samma vad gäller fönstertyper. 

Öppet gårdsutrymme där den ursprungliga tanken var att ge 
utrymme till samvaro och trygg lek.
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KULTURHIS TORISK T VÄRDE

KULTURHIS TORISK T VÄRDE

Samhällshistoriskt värde
Byggnaderna utgör ett gott exempel på rekordårens ut-
byggnad av staden, för att tillgodose det ökade behovet 
av bostäder till följd av industrins ökning. I byggnader-
na och i planmönstret kan den regionala samhällsut-
vecklingen och välfärdsstaten visioner avläsas vilket ger 
byggnaderna ett högt samhällshistoriskt värde. 

Miljöskapande värde
Bebyggelsen tillsammans med närmiljön har ett 
högt miljöskapande värde som uttrycks i den 
sammantagna helhetsmiljön, uppförd enligt 
tidstypiskt bebyggelsemönster och i samspelet 
mellan omkringliggande bebyggelse, topografin och 
vegetationen. 

Arkitektonisktvärde
Byggnaderna utgör tidstypiska och goda exempel på 
bebyggelse från rekordåren. Gestaltningen präglas än 
idag av den rationella byggprocessen. Dock präglas 
miljön även av sentida tillägg som bryter starkt mot ur-
sprungsgestaltningen. Sammantaget bidrar det till att 
byggnaderna har ett visst arkitektoniskt värde.

Lamellhus i suterräng med enbart en våning mot gatan. Entréen 
markeras med en kraftig omfattning i tegel.

Friliggande byggnad på gården med ursprunglig utformning. Det 
utskjutande taket var avsedd som regnskydd.

Senare tillkomna entréer. Bakom syns den ursprungliga uppskju-
tande omfattningen i tegel. Takfoten möter en gesims i brännlack-
erad plåt. Robusta balkonger har en överdimensionerad karaktär. 

Fasaden bakom balkongen har en gulaktig kulör. Ursprunligen ut-
gjordes ytorna av granulat. Balkonger med konstruktion i betong.
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Hagaberg 9:5

BEBYGGEL SENS K AR AK TÄR

Skolmiljön skär tvärs igenom Hagabergs 
lamellhusområde som därmed ligger söder respektive 
norr om skolmiljön. I nordväst och sydväst ansluter 
skolområdet till grönstråk och villabebyggelse och i öst 
och söder ansluter parkeringsytor. Sydöst om skolmiljön 
finns en tidigare konsumbutik och en energianläggning. 
Skolmiljön består av en förskole byggnad från 1970-talet 
och skolbyggnader från olika tidsskeden. Skolgården är 
rymlig med en modernutformning och avgränsas i norr 
med ett plank. 

Skolbebyggelsen utgörs delvis av tre tidigare lamellhus i 
två våningar som ingick i den blåa gården på fastigheten 
Hagaberg 11:5. Dessa fasader har slammats och målats 
i gul kulör. Fönsterna utgörs i huvudsak av enluftsfönster 
med vädringslucka eller asymmetriska tvåluftsfönster 
ned bågar och karmar i röd kulör. Fasaderna är 
utsmyckade med partier av korrugerad plåt i röd kulör. 
Fasaderna mot parkeringen på västra byggnaden 
har öppnats upp med terrassdörrar i mark höjd med 
uteplatser. De tidigare lamellhusen kopplas samman 
med en skolbyggnad från 2000-talets början genom en 
överbyggd förbindelsegång. 

Till skolmiljön hör tre moderna skolbyggnader. Dessa 
utgörs av uppbrutna volymer i 2-3 våningar med 
flacka tak i svart plåt. De två västliga byggnaderna är 
försedda med fasader i liggande träpanel i röd kulör. 
Byggnaderna har i huvudsak liggande enluftsfönster 
med bågar och karmar i vit respektive röd kulör. Den 
östliga moderna skolbyggnaden har fasader i gul puts. 
Den har enluftsfönster med asymmetrisk placering med 
röda bågar och karmar. 

Till skolbebyggelsen hör diverse förråd och bodar. 

KULTURHIS TORISK T VÄRDE

Till följd av byggnadernas ringa ålder har ingen 
kulturhistoriskvärdering gjorts. 

Kulturhistoriskt värde: ej värderad

Tidigare lamellhus ombyggd till skolbyggnad. Byggnaden har 
behållit sin ursprungliga karaktär även om fasaden ändrat kulör. 

Skolbyggnader från 2000-talets början präglas av uppbrutna 
volymer. Skolgården har en samtida utformning. 
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Överbyggd förbindelsegång med fasader i rödpanel och fönster i 
förband. 

Anslutande modern byggnad i 3 våningar. Byggnaden har flackt 
tak med tvåluftsfönster. 

Nya skolbyggnader ansluter till det tidigare lamellhuset. Den nya 
byggnaden präglas av en assymetrisk fasaduppbyggnad. 

Förskolebyggnad från 1970-talets början som uppfördes i sam-
band med utbyggnaden av Hagaberg. Byggnaden har behållit sin 
ursprungliga karaktär även om den troligen fått en ny takform. 
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Siktlinjeanalysen har utförts inom utredningsområdet 
utifrån sammanhanget betydelsefulla stråk och platser 
som kan kopplas till områdets bärande berättelse och 
som visar exempel på siktlinjer som är viktiga för den 
visuella upplevelsen i stadsrummet. Inom området finns 
flera liknande vyer som inte tagits med. På så vis visar 
inkluderade siktlinjer ett urval av betydelsefulla siktlinjer 
inom utredningsområdet. Analysen har utförts utifrån 
ett fotgängarperspektiv vilket avspeglar de vyer där 
allmänheten rör sig.

1. Trafikseparerat gångstråk som sträcker sig rakt 
igenom området och kopplar bebyggelsen med 
skolområdet.

2. Karaktäristisk lång siktlinje inom utredningsområdet 
med vidsträckta gångstråk som följer bebyggelsen.

3. Fotgängaren kan orientera sig med blicken tvärs 
igenom området.

4. Visuell koppling till anslutande bebyggelse, uppförd 
under samma tidsskede.

5. Trafikseparerat gångstråk med visuella kopplingar till 
omgivande gångstråk och skolmiljö. 

6. Visuella upplevelsen av bebyggelsen från vägen (med 
bil) var en viktig aspekt i tidens stadsplanering. 

Siktlinjer inom området

1

2

3

4

6

5
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