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Bakgrund och syfte
Ett nytt vårdcentrum har byggts och tagits 
i drift i Finspång. Region Östergötland och 
sjukhusverksamheten är på väg att lämna det 
gamla lasarettsområdet som etablerades under 
1880-talet. Inom området finns en sjukhuspark 
och lasarettsbyggnader från 1910-tal till 1960-tal, 
bland annat en sjukhusbyggnad från 1920-talet 
och en tidigare läkarvilla uppförd 1915. Finspångs 
kommun har inlett arbete med en ny detaljplan i 
syfte att möjliggöra för bostäder inom området. 
Kommunen har i planprocessen behov av ett 
kunskapsunderlag i form av en antikvarisk 
utredning som redovisar bebyggelsens och miljöns 
kulturvärden samt ger råd och riktlinjer för hänsyn 
till dessa. Den antikvariska utredningen syftar till 
att möta beställarens kunskapsbehov avseende 
kulturvärden inom planområdet. 

Utredningen är till viss del förutsättningslös, 
med vilket åsyftas att den inte har tagit ställning 
till ett särskilt förslag till ändring eller bevarande. 
Utredningen har avgränsats för att identifiera 
förutsättningar, kulturhistoriska värden och förslag 
på förhållningssätt som ska möjliggöra fortsatt 
läsbarhet av kulturmiljön i relation till en viss 
åtgärd. 

Metod
Värderingen av lasarettsmiljön följer de råd 
och rekommendationer som ges i Boverkets 
författningssamling (BFS 2016:6) gällande enskilda 
byggnaders och den sammansatta bebyggelsens 
kulturvärde. 

Utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets 
(RAÄ) Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval
(2015) där miljöns bärande berättelser och dess 
fysiska uttryck identifieras och en bedömning 
av hur fullständig och relevant byggnaderna 
och miljön är ur kulturhistorisk synvinkel görs. 
Därefter kan rekommendationer ges för hur 
kommande åtgärder bör förhålla sig till dessa med 
utgångspunkt i plan- och bygglagens krav.

En arkivstudie har genomförts, i vilken 
Regionarkivet, Östergötlands museums arkiv samt 
Finspångs kommunarkiv genomsökts i syfte att 
kunna redogöra för kulturmiljöns historik och 
kulturhistoriska kontext. I en litteraturstudie har 
sjukhusens ursprung och utveckling studerats ur 
ett nationellt perspektiv i syfte att kunna bedöma 
Finspångs lasaretts regionala och nationella 
kulturhistoriska relevans. I en fältinventering har 
miljön och samtliga byggnader studerats exteriört 
och interiört. Utifrån studierna har miljöns och 
bebyggelsens bärande berättelser identifierats och 
beskrivits. 
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Uppdrag och avgränsning 
Uppdraget har bestått i att ta fram ett 
kunskapsunderlag i form av en antikvarisk 
utredning som ska möta beställarens 
kunskapsbehov i planprocessen för fastigheten 
Lasarettet 1 och Lasarettet 2. 

Den antikvariska utredningen presenteras i en 
rapport som redogör för bebyggelsens och miljöns 
förutsättningar och kulturhistoriska värden samt 
ger rekommendationer för fortsatt läsbarhet av 
miljöns kulturhistoriska identitet. Utredningen ska 
belysa tre viktiga förhållanden:

• Byggnadernas kulturhistoriska värden och 
värdebärande karaktärsdrag och delar. 

• Miljö och eventuellt värdefulla element el-
ler detaljer inom planområdet. 

• Övergripande karaktärsdrag inom 
planområdet.

Uppdraget utfördes under januari-maj 2021 av 
Lisa Berglund, byggnadsantikvarie och certifierad 
sakkunnig kulturvärden – behörighet K, 
Fredriksson arkitektkontor. 

AVGRÄNSNING

Den antikvariska utredningen omfattar bebyggelsen 
och miljön inom fastigheterna Lasarettet 1 
och Lasarettet 2. Anslutande områden berörs 
endast i det fall de bedöms vara relevanta för 
utredningsområdets historiska kontext och 
identifierade värden samt i det fall en viss eventuell 
åtgärd bedöms kunna få negativa konsekvenser 
för anslutande område. Utredningen omfattar 
inte arkeologi. Den interiöra inventeringen har 
varit översiktlig och fokuserat på värdebärande 
karaktärsdrag och detaljer. Läkarvillan och den 
tidigare personalbyggnaden har inte inventerats 
interiört. 



Sid 8

Lasarettsområdet är beläget strax nordväst om centrum och bruksmiljö, i kartan markerat genom prickad linje 
(Lantmäteriet). 

Utredningsområdet omfattar lasarettsområdet, fastigheterna Lasarettet 1 och 2 markerade med röd prickad linje 
(Lantmäteriet).
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Befintliga ställningstaganden 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) SAMT GÄLLANDE PLANER 

För den tidigare läkarvillan och ett omgivande 
mindre område gäller en detaljplan från 
2005. För användning anges bostäder eller 
centrumverksamhet som föreningslokal, kontor, 
butik eller liknande. Marken inom planområdet 
utgörs i huvudsak av prickmark som inte får 
bebyggas. I väster finns en liten yta kryssmark 
avsedd för uthus eller garage. Rivningsförbud, 
skydds- eller varsamhetsbestämmelser för 
kulturvärden saknas. 

För lasarettsområdet i övrigt gäller en stadsplan 
upprättad 1949. Merparten av området är avsett för 
allmänt ändamål. Närmast sjön Bönern i norr och 
längs de västra och södra ytterkanterna finns mark 
som inte får bebyggas. Rivningsförbud, skydds- 
eller varsamhetsbestämmelser för kulturvärden 
saknas.

Oavsett om skyddsbestämmelser finns uttryckt i 
plan eller ej gäller förbud mot förvanskning för 
byggnader, anläggningar, tomter, allmänna platser 
och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt (8 kap. 13 § plan- och 
bygglagen).   

Enligt varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL ska 
ändringar av byggnader utföras varsamt så att 
man tar hänsyn till byggnadernas karaktärsdrag 
och tar till vara byggnadernas tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden. 

Vidare gäller underhållskrav enligt 8 kap. 14 § 
PBL: ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och de tekniska 
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär 
och miljöns värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. En byggnad 
som är särskilt värdefull ska underhållas så att de 
särskilda värdena består. 

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖVÅRDEN ENLIGT 3 KAP. MILJÖ-
BALK (1998:808)

Ett riksintresse är ett område som anses ha så 
stora kulturhistoriska värden att det är av vikt 
för hela nationen. Dessa värden ska prioriteras i 
det kommunala arbetet med samhällsplanering. 
Åtgärder inom ett riksintresseområde för 
kulturmiljövården får enligt 3 kap. 6 § MB 
inte utgöra ”påtaglig skada” på riksintresset. 
Lasarettsområdet är inte beläget inom ett 
riksintresse för kulturmiljövården men ligger i nära 
anslutning till ett, Finspång E44. Åtgärder inom 
utredningsområdets kan därmed eventuellt komma 
att påverka riksintresset.
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FINSPÅNGS KOMMUNS KULTURMILJÖPROGRAM (2015)

Finspångs kommun lät 2015 upprätta ett 
kulturmiljöprogram. Lasarettet är beläget inom 
karaktärsområdet Högby. För området anges 
följande riktlinjer: ”Att ny bebyggelse tar hänsyn 
till stads- eller landskapsbild samt kulturvärden på 
platsen (PBL). Byggnadernas autenticitet är viktig. 
Varje hus bör vårdas efter sina egna förutsättningar, 
bevara karaktären. Använd minsta möjliga ingrepp 
vid restaurering. Förhindra skador i ett tidigt skede. 
Arbeta med traditionella material och med en 
traditionell teknik” (s.53). 

Lasarettet är inte utpekat som enskild värdefull 
byggnad eller bebyggelsemiljö utan omnämns 
endast i redogörelsen för områdets historik.

Läkarvillan är i programmet utpekad som enskild 
byggnad med ”Rekommendation 2”, vilket 
innebär ”Byggnad som väl representerar viss 
tids byggnadsskick och har välbevarad exteriör. 
Miljöaspekten ges vid urvalet viss betydelse. 
Åtgärder som medför förändring av byggnaden bör 
ske i samråd med sakkunniga inom byggnadsvård” 
(s. 60). 

ÖVERSIKTSPLAN 

En ny översiktsplan för Finspångs kommun 
ligger ute för granskning men ännu gäller 
Översiktsplan 2011 Framtiden finns i Finspång. I 
översiktsplanen anges att kommunens värdefulla 
kulturhistoriska byggnader och miljöer ska bevaras 
och att det är eftersträvansvärt med levande 
miljöer, vilket innebär att det är positivt att utveckla 
miljöerna i samklang med de kulturhistoriska 
värdena. Kulturmiljöerna ska påverka den fortsatta 
byggnationen och ”det bästa av det gamla” ska 
följa med när kommunen bygger nytt (s.32–33). 
Lasarettsområdet är inte utpekat som ett område 
med kulturvärden av lokalt intresse. 
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Detaljplan för del av Lasarettet 1, 0562-P05/2, DP 233, som vann laga kraft 2005-05-04 (Finspångs kommun).  
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Förslag till stadsplan för område väster om Ramstorpsvägen jämte ändring av stadsplan för lasarettsområdet, mars 1949 
(Finspångs kommun).  
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2
Vårda, 
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kulturmiljön
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KULTURHISTORISK ANALYS 
OCH VÄRDERING

Kulturmiljö
Inom lasarettsmiljön återspeglas en del av den 
svenska sjukhusvårdens utveckling. De återstående 
delarna av det ursprungliga länslasarettet som 
togs i bruk 1880 revs på 1950-talet men det 
sena 1800-talets sjukhusideal styrda av dåtidens 
hygieniska principer är till viss del ännu läsbara 
i lasarettets placering och miljöns parkkaraktär. 
Sjukhus skulle byggas på torra, högt belägna platser 
strax utanför stadens smuts och buller. Tillgång 
till frisk luft och vacker, välgörande grönska var 
viktigt. Finspångs lasaretts höga, torra läge och 
sjukhusparkens många välvuxna parkträd utgör ett 
tydligt exempel på dessa idéer. 

Under 1910-talet inleddes en specialisering av 
vården som under följande decennier resulterade 
i kraftig utbyggnad av många länslasarett. Denna 
utveckling går att utläsa i miljön genom 1920-talets 
lasarettsbyggnad och i den personalbyggnad som 
tillkom på området 1939. 

Under 1950-talet hade flera mindre landsting 
svårt att mäkta med den moderna teknologiska 
vården. Som en del i det landsomfattande 
stora välfärdsbyggandet började staten utreda 
möjligheten till större sjukvårdsregioner där varje 
län skulle ha ett länslasarett som skulle ansvara för 
huvudparten av vården medan den högavancerade 
vården skulle centraliseras till ett regionsjukhus 
med flera län som upptagningsområde. När 
beslutet väl fattats tog ett mycket omfattande 
sjukhusbyggande vid i Sverige under 1960-talet. 
Högspecialiserad vård etablerades på sju platser 
runt om landet. Centrallasarettet i Linköping var 
ett av de sjukhus som skulle bli regionsjukhus och 
ansvara för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar 
län. Parallellt utbyggdes ett femtontal länssjukhus, 
varav ett var lasarettet i Finspång. Utbyggnaden 
av den svenska sjukhusvården kring 1900-talets 
mitt avspeglas inom Finspångs lasarett i de stora 
volymer som tillfördes miljön 1956–1962. 

Kopplat till lasarettsmiljön finns särskilda samhälls- 
och medicinhistoriska värden. En del rivningar och 
ändringar har genomförts under åren men miljön 
och bebyggelsen ger en ganska tydlig bild av ett 
länslasaretts utveckling från det sena 1800-talet 
till 1900-talets andra hälft. Lasarettet i Finspång 
följer ett utvecklingsmönster som går att uttyda 
på många svenska sjukhus och bedöms utgöra ett 
relativt tydligt exempel på ett länslasarett. Miljön 
har därmed viss relevans ur ett nationellt perspektiv. 
Miljön bedöms vara kulturhistoriskt relevant ur 
regionalt perspektiv som del i berättelsen om den 
regionala sjukhusvårdens utveckling där lasarettet 
utgjorde ett av sex länslasarett i Östergötland. 

Lasarettet utgör en viktig del av Finspångs 
sammantagna kulturmiljö och har hög 
kulturhistorisk relevans ur ett lokalt perspektiv. 
Genom sjukhusbebyggelsen kan ortens expansion 
och utveckling i viss mån utläsas. Med undantag 
för en kortare period kring 1900-talets mitt ökade 
Finspångs befolkning stadigt fram till slutet 
av 1970-talet då industrin tappat fart. Denna 
utveckling återspeglas i lasarettets etappvisa 
utbyggnad. Lasarettsmiljön representerar en 
funktion och en verksamhet som har varit mycket 
viktig för lokalsamhället. Som en betydande 
arbetsplats och som en plats som garanterat vård 
i Finspångsbornas närmiljö har lasarettet haft stor 
betydelse för orten. Kopplat till lasarettsmiljön 
finns särskilda lokalhistoriska värden. 
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Inom lasarettsområdet finns tidigare 
personalbyggnader som har förmåga att berätta 
om sjukhusverksamheten och personalens 
förutsättningar under 1900-talets första 
hälft. En läkarvilla från 1915 och en tidigare 
personalbyggnad från 1939 avspeglar olika tiders 
bostadsideal och även olika personalgruppers skilda 
sociala och ekonomiska villkor. Kopplat till miljön 
finns socialhistoriska värden.

I lasarettsmiljön kan en nästa halvsekellång 
arkitekturutveckling utläsas. Den tar sin början 
i den nationalromantiskt präglade Läkarvillan 
från 1915. Därefter följer 1920-talets lasarett som 
karaktäriseras av decenniets klassicism. Inom 
området finns även den tidigare personalbyggnaden 
som med sitt avskalade uttryck utgör en 
representant för modernismen under 1930-talet. 

Tydligast avtryck inom miljön har tillbyggnaderna 
från det sena 1950-talet och tidiga 1960-talet satt. 
Med stora och funktionalistiskt präglade volymer 
dominerar de lasarettets siluett. Bebyggelsen har i 
viss mån moderniserats och ändrats under åren, i 
synnerhet lasarettsbyggnaden från 1920-talet, men 
de olika arkitektoniska årsringarna är ännu relativt 
tydliga. Kopplat till bebyggelsemiljön finns särskilda 
arkitekturhistoriska värden. 

Sammanfattningsvis bedöms miljön och den 
samlade bebyggelsen inom utredningsområdet 
utgöra ett särskilt värdefullt bebyggelseområde som 
avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen. 

Läkarvillan i en grönskande sjukhuspark under 1920-talet (Finspångs kommun). 
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Enskilda byggnader 

LÄKARVILLAN 

Läkarvillan från 1915 är välbevarad och utgör ett tydligt exempel på nationalromantisk villaarkitektur 
kring sekelskiftet 1900. Kopplat till villan finns särskilda arkitekturhistoriska värden. Villan har förmåga 
att ge kunskap om det tidiga 1900-talets material och konstruktioner. Byggnaden har stor betydelse för 
förståelsen av länslasarettet och dess organisation under det tidiga 1900-talet. Villan avspeglar dåtidens 
läkares roll och dennes sociala och ekonomiska förutsättningar. Villan har genom dess framträdande 
placering mitt i sjukhusparken och i nära anslutning till Lasarettsvägen ett stort miljöskapande och 
stadsbildsmässigt värde. 

Läkarvillan bedöms vara en särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL.  

TIDIGARE PERSONALBOSTAD/ADMINISTRATIONSBYGGNAD 

Byggnaden som uppfördes som personalbostad 1939 är ett relativt tydligt exempel på den modernism 
som etablerades i Sverige under 1930-talet. Byggnaden har arkitekturhistoriska värden. Byggnaden 
har förmåga att berätta om sjukhusverksamheten och personalens förutsättningar under 1900-talets 
första hälft. Tillsammans med Läkarvillan avspeglar byggnaden olika tiders bostadsideal och även olika 
personalgruppers skilda sociala och ekonomiska villkor. Kopplat till byggnaden finns medicinhistoriska 
och socialhistoriska värden.

1920-TALETS LASARETT/TIDIGARE MEDICINBYGGNAD 

Lasarettsbyggnaden från 1920-talet avspeglar väl den omfattande och viktiga utbyggnad av lasarettet 
som gjordes under decenniet och som föranleddes av den alltmer specialiserade vården och en kraftig 
befolkningsökning i Finspång. Byggnaden har särskilda medicin- och lokalhistoriska värden. 

Byggnaden utgör ett exempel på tjugotalsklassicismen. Exteriör och interiör är till viss del förändrade 
men byggnaden bedöms ännu ha god förmåga att spegla 1920-talets arkitektur och stilideal. 
Entréhallen, huvudtrapphuset och ett mindre trapphus mot baksidan är välbevarade och utgör goda 
exempel på representativa rum i ett sjukhus under 1920-talet. Kopplat till byggnaden finns särskilda 
arkitekturhistoriska värden. 

Lasarettsbyggnaden från 1920-talet bedöms vara en särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL.  

KÖKS- OCH MATSALSBYGGNAD

Den tidigare köks- och matsalsbyggnaden utgör ett tydligt exempel på 1950-talets arkitektur. Flera detaljer 
som den karaktäristiska asymmetriska taksiluetten, slätputsad betong som möter bara tegelytor i fasad och 
modernistiskt präglade smidesräcken ger byggnaden ett genomarbetat och tidstypiskt uttryck. Byggnaden 
har arkitekturhistoriska värden. Byggnaden har som del i berättelsen om den stora utbyggnaden av 
sjukhusvården som skedde under framför allt 1960-talet samhälls- och medicinhistoriska värden. 
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TIDIGARE VÅRD- OCH BEHANDLINGSBYGGNAD 

Den L-formade byggnadskroppen är ett exempel på rationell, funktionalistiskt präglad sjukhusarkitektur 
från det sena 1950-talet. Byggnaden är relativt välbevarad och har god förmåga att berätta om dåtidens 
ideal och den landsomfattande storsatsningen inom sjukvården. Tidstypiska detaljer som entrépartier i 
ädelträ och betongglas i fasad bidrar till byggnadens sena 1950-talsuttryck. Kopplat till byggnaden finns 
arkitektur- och medicinhistoria värden. 

TIDIGARE LÅNGVÅRDSBYGGNAD 

Lika den tidigare vård- och behandlingsbyggnaden har långvårdsbyggnaden förmåga att avspegla 
utbyggnaden av lasarettet under det sena 1950-talet och tidiga 1960-talet. Byggnadens läsbarhet som en 
sjukvårdsbyggnad från det tidiga 1960-talet har minskat något genom senare tillägg och förändringar, till 
exempel balkonger. Kopplat till byggnaden finns vissa medicin- och arkitekturhistoriska värden. 

BISÄTTNINGS- OCH OBDUKTIONSBYGGNAD 

Byggnaden berättar om det sena 1950-talets lokalbehov och dåtidens stora sjukhusutbyggnad. Byggnaden 
är tidstypiskt utformad och utgör ett tydligt exempel på en bisättningsbyggnad från perioden kring 
1900-talets mitt. Byggnaden har utformats med viss omsorg och med kvalitet i detaljer, till exempel 
den kalk- eller sandstensomfattning som ramar in huvudentrén. Byggnaden har arkitektur- och 
medicinhistoriska värden. 

SAMMANFATTNING 

Som enskilda byggnader betraktat är det endast den tidigare Läkarvillan och sjukhusbyggnaden från 
1920-talet som bedöms utgöra särskilt värdefulla byggnader. Övriga byggnader från det sena 1930-talet 
samt 1950- och 1960-talen ingår i byggnadskategorier som ännu är välrepresenterade regionalt 
och nationellt. Byggnadernas kulturvärden ligger främst i deras förmåga att tillsammans avspegla 
lasarettsvårdens och Finspångs utveckling under 1900-talet. 
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Särskilt värdefull byggnad
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FÖRÄNDRINGSKÄNSLIGHET
Förändringskänsligheten har bedömts mot risken att de 
kulturhistoriska värdena går förlorade eller minskar vid 
förändring och tillägg. Analysen tydliggör kulturmiljöns möjlighet 
att ta emot nya inslag utan att dess kulturhistoriska karaktär 
eller värde påtagligt förändras. Grunden i analysen är de 
värdebärande uttryck, strukturer och samband som är särskilt 
nödvändiga för företeelsens helhet och relevans. Utan dessa 
riskerar miljöns möjlighet till kunskapsförmedling att gå förlorad. 
Stora dominerande uttryck och tydliga samband har bättre 
förutsättningar att klara viss förändring.

Mycket känslig bebyggelse/kulturmiljö

Känslig bebyggelse/kulturmiljö

Tålig bebyggelse/kulturmiljö

Siktlinje att tillvarata
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VÄRDEBÄRANDE DELAR OCH KARAKTÄRSDRAG
Följande avsnitt redovisar de karaktärsdrag, företeelser eller delar inom utredningsområdet som bedöms 
vara bärande för de kulturhistoriska värdena och som bör tillvaratas för att läsbarheten av de identifierade 
berättelserna ska bestå. Avsnittet avslutas med en precisering av respektive byggnads värdebärande 
karaktärsdrag och delar. 

Miljö

• Miljöns naturliga topografi och den i norr kraftigt kuperade terrängen som sluttar ner mot sjön. 
Lasarettbebyggelsens placering på höjden med utblickar mot den natursköna omgivningen som 
visar på det sena 1800-talets hygieniska principer och sjukhusideal. 

• Kvarvarande parkstruktur med smala slingrande gångar som löper genom området. Trappa i 
branten mot sjön i norr med plansteg av kalksten. Parkytor med gräsmattor och ett stort bestånd 
äldre parkträd som bok, ek och lind. Alléstruktur från Lasarettsvägen till sjukhuset mellan Läkar-
villan och den tidigare personalbostaden. Allé längs Lasarettsvägen. Naturpräglad park i norr med 
stort barrträdsbestånd. Utredningsområdets generellt lummiga karaktär. 

• Äldre gedigna murar i granit. Dels i anslutning till obduktions- och bisättningsbyggnaden dels 
väster om den tidigare personalbyggnaden. 

• Läkarvillan och dess placering mitt i sjukhusparken. 

• Äldre smidesgrind och grindstolpar i granit invid Lasarettsvägen i anslutning till Läkarvillan. 

• Det tidigare personalbostadshuset som ett exempel på modernismen, lasarettets utbyggnad under 
1900-talets första hälft och dåtidens personalförutsättningar. 

• Sjukhuskomplexet med årsringar från 1920-talet och 1950- och 1960-talen som förmedlar berät-
telsen om ett länslasaretts utveckling under 1900-talet.

• 1950- och 1960-talsbebyggelsens modernistiska karaktär med plana tak, avskalade fasader och 
kvadratiska fönster placerade i täta fönsterband. Byggnadernas rationella planform och invändiga 
planlösning där rum placerats på vardera sidan om smala korridorer som löper i byggnadskrop-
parnas längdriktning. Tidstypiska detaljer som entrépartier i ädelträ och betongglas i fasad. 

• 1920-talsbyggnadens tjugotalsklassicistiska uttryck med slätputsade fasader, listverk med profile-
rad takgesims och hörnpilastrar samt väl tilltagna korspostfönster. 

• Obduktions- och bisättningsbyggnad som ett tydligt exempel på 1950-talets arkitektoniska ideal 
och ett lasaretts lokalbehov under perioden. 
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Läkarvillan 

EXTERIÖR 

• Planform och volym. 

• Takvolym och karaktäristiskt bruten takform samt enkupigt taktegel. 

• Locklistpanel, tjärad eller behandlad med mörkbrun lasyr mot brutet vita snickerier. 

• Frontespis med detaljering. 

• Ursprungliga fönster med munblåst glas i småspröjsade bågar. 

• Entrétrappa i granit. Entré med skärmtak och pärlspont i undertak. Ytterdörrar med detaljering. 

• Byggnadens placering i sjukhusparken. 

INTERIÖR 

Läkarvillan har inte inventerats interiört men tycks vara välbevarad avseende planlösning och snickerier. 
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Tidigare personalbostad/Administrationsbyggnad 

EXTERIÖR 

• Planform och volym. 

• Takform och takvolym. 

• Slätputsade, avskalade fasader. 

• Fönstersättning, fönstrens storlek och indelning samt dimensioner på båge och karm. 

• Entréernas placering och delvis glasade pardörrar. 

INTERIÖR 

Byggnaden har inte inventerats interiört men från utsidan kan det konstateras att trapphus mot söder 
har en kvalitativ gjuten terrazzotrappa, vilplan i terrazzo samt modernistiska räcken, vilka bedöms ha 
kulturhistoriskt värde. 
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1920-talets lasarett/tidigare medicinbyggnad 

EXTERIÖR 

• Den ursprungliga byggnadsvolymen och planform. 

• Takvolym och takform samt taktäckningsmaterial i form av falsad plåt. Små rundade takkupor 
och ursprungliga skorstenar med utkragade krön. 

• Putsade fasader med listverk. Det tjugotalsklassicistiska uttrycket som synliggörs i bland annat 
putsad, profilerad takgesims och hörnpilastrar. 

• Ursprungliga korspostfönster. 

• Utskjutande trapphus mot norr med ursprunglig entré med omfattning och dörrparti.

INTERIÖR 

• Vestibul innanför huvudentré med kalkstensgolv, putsade väggar och kryssvälvt tak med ur-
sprunglig armatur i glas och smide. Valvbåge in mot entréhallen. 

• Entréhallen. Kalkstensgolv och betonggjutet kassettak med dekormåleri. Marmorerade pelare 
med profilerade kapitäl mot trappa. 

• Betonggjutet kassettak med dekormåleri i korridor mot öster. 

• Huvudtrapphus. Rumslighet/volym. Kassettak med dekormåleri. Marmorerade pelare. Trappa i 
kalksten. Vilplan med röd och grå kalksten. Smidesräcke med detaljering samt handledare i ädel-
trä. 

• Mindre trapphus. Ursprunglig trappa med plansteg i kalksten. Dekorativt smidesräcke och handle-
dare i ädelträ. Ursprunglig spegeldörr. 

• Generösa takhöjder som tydligt särskiljer 1920-talssjukhuset från de senare delarna. 

• Ursprungliga korspostfönster med spröjsade bågar i den nedre luften. Fönsterbänkar i kalksten. 
En del munblåst originalglas förekommer. 

• Väggars och fönsternischers rundade hörn som berättar om de hygieniska principerna kring vik-
ten av frisk luft och god luftväxling som genomdrevs av Medicinalstyrelsens arkitekt Axel Kum-
lien och som ännu tillämpades under 1920-talet. 

•  Kvarvarande ursprungliga spegeldörrar som idag är skivklädda men som enkelt går att återställa 
till originalutförande. 
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Köks- och matsalsbyggnad

EXTERIÖR

• Huvudsaklig volym och takform. 

• Slätputsade fasader och inslag av ytor med blottlagt rött tegel. 

• Fönstersättning samt fönstrens storlek och indelning. 

• Lastintag med skärmtak och klinker. Fransk balkong med modernistiskt smidesräcke.

INTERIÖR 

• Kaklade väggar i köksdel med ursprungligt färgstarkt kakel i turkost och lila. 

• Fönstersättning och fönster i köksdel med stora perspektivfönster placerade i ett tätt, längsgående 
band med utsikt mot sjön. 

• Matssalsdel. Rummets karaktäristiska volym med brutet tak i tidstypisk vinkel. Ursprunglig mosaik 
i svart och lila på vägg. 

• Dörrpartier i ädelträ delvis glasade med räfflat glas. 

• Trappa och vilplan klädda med skiffer. Handledare i ädelträ. 

• Trappa med plan- och sättsteg gjutna i ett stycke i terrazzo. Modernistiska smidesräcken. 

• Innerväggar med blottlagt rött tegel. 

• Toaletter och skrubbar med ursprunglig mönsterlagd klinker. 

• Fönsterbänkar i natursten. 

(Fredriksson arkitektkontor 2021)
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Tidigare vård- och behandlingsbyggnad 

EXTERIÖR 

• Planform och volym. 

• Takform. 

• Slätputsade, avskalade fasader. 

• Fönstersättning samt fönstrens storlek och indelning. 

• I fasaden indragna balkonger med smidesräcken. 

• Ursprungliga entrépartier i ädelträ. Betongglas i fasad.  

INTERIÖR 

• Ursprungliga vinylgolv och jaspémattor. 

• Ursprunglig platsbyggd inredning i furu. 

• Ursprungliga gabondörrar och furudörrar med förnicklade originaltrycken. 

• Planlösningen som är karaktäristisk för 1950- och 60-talens vårdbyggnader där rummen har place-
rats på rad längs en mittcentrerad korridor i vilken en av väggarna täckts med en rad av skåp som 
rymmer den stora mängden installationer som krävs i ett sjukhus. 

• I vägg infällda skåp i rostfritt stål med delvis glasade skåpsdörrar i tidigare operationssalar. 
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Tidigare långvårdsbyggnad 

EXTERIÖR 

• Planform och volym. 

• Takform. 

• Slätputsade, avskalade fasader. 

• Fönstersättning samt fönstrens storlek och indelning. 

• Franska balkonger med modernistiska smidesräcken.

INTERIÖR 

• Trapphus med marmorgolv och trappa med plan- och sättsteg i marmor. Modernistiska smides-
räcken och handledare i ek. 

• Dörrparti i glas och ädelträ mot trapphus. 
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Bisättnings- och obduktionsbyggnad

EXTERIÖR 

• De två byggnadsvolymerna med blottlagd fasad mot nordväst, höjdskillnaden mellan volymerna 
som framhäver byggnadens entréparti. 

• Plåtklädd taksarg. 

• Slätputsade fasader dragna med enkelt listverk. Kors i fasad. 

• Huvudentré med dekorativ pardörr och lågerhuggen i omfattning i natursten. 

• Ekonomientré med ursprungligt delvis glasat dörrparti i ädelträ. 

• Fönstersättning samt fönstrens storlek och indelning.

INTERIÖR 

• Kapell, rumsform och marmorgolv. Väggpartier i ädelträ. Belysningsskena ovan entréparti. Träpa-
neler mot tak med infälld belysning. 

•  Entréparti i sidoentré. 
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REKOMMENDATIONER OCH RÅD 

Bevarande och utveckling
Generellt rekommenderas att utveckling av kulturmiljö och byggnader utförs varsamt och med hänsyn till 
de kulturhistoriska värdena och utpekade karaktärsdrag och detaljer. Bebyggelsen bör i första hand bevaras 
och anpassas för ny funktion.  

I syfte att tillvarata berättelsen om länslasarettets ursprung och utveckling är det angeläget att 
anläggningens olika årsringar i möjligaste mån bibehålls läsbara inom miljön. Om det inte är möjligt 
att bevara och anpassa alla byggnader för ny verksamhet kan med fördel en byggnad från respektive 
tidsperiod väljas som representant, förslagsvis Läkarvillan, 1920-talets lasarett och hela eller delar av den 
tidigare vård- och behandlingsbyggnaden som i väster sammanbyggts med lasarettet från 1920-talet. 

I syfte att tillvarata områdets karaktäristiska gröna karaktär, sjukhusparken och berättelsen om det sena 
1800-talets sjukhusideal bör nuvarande parkytor väster, öster och söder om lasarettet markeras som 
parkmark som inte får bebyggas med annat än mindre komplementbyggnader. Området norr om lasarettet 
bör markeras som naturområde i syfte att bibehålla karaktären av naturpark. 

Ny bebyggelse inom området bör placeras med hänsyn till befintliga parkytor och äldre träd. Större 
markingrepp bör undvikas och nya byggnader bör anpassas till befintliga markförhållanden. 

Ny bebyggelse bör i höjd, skala och utformning förhålla sig till och samspela med anslutande villaområde 
samt punkthusområdet från 1950-talet. I det fall äldre lasarettsbyggnader bibehålls bör nya byggnader 
utformas för att samspela med dessa men även för att särskilja sig och därmed tydliggöra dem som vår tids 
tillägg till den historiska miljön. 

Ny bebyggelse bör placeras så att siktlinjer skapas genom parken och området. Det är angeläget att 
sjukhusparken även i fortsättningen upplevs som en offentlig park tillgänglig för alla. Ny bebyggelse bör 
brytas upp och murliknande volymer mot omgivande stadsrum bör undvikas. 

Läkarvillan 
Läkarvillan bör i egenskap av särskilt värdefull byggnad skyddas genom rivningsförbud samt 
förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 § PBL. Förvanskningsförbudet kan preciseras genom 
skyddsbestämmelser för att bevara befintliga egenskaper och detaljer. Markeras i plankartan med ”q”.

Förslag på skyddsbestämmelser:

• r Byggnaden får inte rivas (PBL 4 kap. 16 § punkt 4).

• q1 Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad som omfattas av 8 kap. 13 § PBL. Byggnadens ur-
sprungliga och värdebärande exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, takform, 
fasaders material, listverk och färgsättning, fönster samt förstukvistar och entrédörrar ska bevaras 
och får inte förvanskas (PBL 4 kap. 16 § punkt 3). 

ÖVRIGA SYNPUNKTER  

Byggnadens grundvolym är viktig för läsbarheten och bör inte utökas. Därför rekommenderas att marken 
närmast byggnaden markeras som prickmark.
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1920-talets lasarett/tidigare medicinbyggnad 
Lasarettsbyggnaden bör i egenskap av särskilt värdefull byggnad skyddas genom rivningsförbud 
samt förvanskningsförbud enligt 8 kap. 13 § PBL. Förvanskningsförbudet kan preciseras genom 
skyddsbestämmelser för att bevara befintliga egenskaper och detaljer. Markeras i plankartan med ”q”.

Förslag på skyddsbestämmelser:

• r Byggnaden får inte rivas (PBL 4 kap. 16 § punkt 4).

• q1 Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad som omfattas av 8 kap. 13 § PBL. Byggnadens ur-
sprungliga och värdebärande exteriöra karaktärsdrag i form av volym, proportioner, takform, 
fasadernas material och listverk med detaljering, fönstrens storlek och indelning samt dimensio-
ner på båge och karm ska bevaras och får inte förvanskas (PBL 4 kap. 16 § punkt 3). Interiöra 
ursprungliga och värdebärande karaktärsdrag i form av vestibul med kryssvalv och kalkstensgolv, 
entréhall med dekormålat kassettak, övriga kassettak med dekormåleri samt huvudtrapphus med 
valv, marmorerade pelare, kalkstenstrappa och smidesräcke ska bevaras och får inte förvanskas. 

ÖVRIGA SYNPUNKTER  

Vid ett bevarande och fastighetsutveckling bör byggnadens ursprungliga exteriöra utseende eftersträvas. 
Byggnadens tjugotalsklassicistiska karaktär och läsbarhet som en lasarettsbyggnad från 1920-talet skulle 
kunna stärkas genom att huvudentrén återskapas med utgångspunkt i originalritningarna. 

I det fall anslutande senare byggnader rivs bör rivning göras varsamt och 1920-talsfasaderna och den 
ursprungliga volymen bör återställas. 

Det bör vara möjligt att omvandla byggnaden till bostäder. Den generösa takhöjden och de stora fönstren 
är kvaliteter som bedöms kunna bidra till attraktiva lägenheter. Möjlighet till bostäder bör finnas i 
användning i detaljplan.

Övrigt

RITNINGAR TILL REGIONARKIVET

Enligt Regionarkivet ska det på lasarettet finnas ritningar från 1920-talets utbyggnad. Dessa bör innan 
fastighetsutveckling eller rivning tillvaratas och insändas till Regionarkivet. 

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING MED KONSEKVENSBEDÖMNING SAMT SAKKUNNIG KONTROLL AV KULTURVÄRDEN

Inför bygglov eller bygganmälan inom den särskilt värdefulla bebyggelsemiljön rekommenderas att en 
antikvarisk förundersökning med konsekvensbedömning alternativt ett antikvariskt utlåtande tas fram 
i syfte att klarlägga om den föreslagna åtgärden kan antas uppfylla varsamhetskravet och tillgodose 
förvanskningsförbudet. Vid mer omfattande ändring rekommenderas att kommunen ställer krav på 
certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärdens medverkan i projektet. Kontrollanten ska upprätta en 
kontrollplan och efter slutbesiktning inkomma med ett slutintyg som styrker att genomförda åtgärder 
uppfyller varsamhetskravet och förbud mot förvanskning.
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BIDRAG TILL FÖRVALTNING AV VÄRDEFULLA KULTURMILJÖER ATT SÖKA

Fastighetsägare som vårdar en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden kan söka bidrag hos
Länsstyrelsen i Östergötland. Vård eller restaurering av en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö
kan innebära extra kostnader. Fastighetsägare kan söka bidrag om man exempelvis behöver använda ett
särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet. Bidrag kan även
ges för olika kunskapsprojekt. Information om hur man söker bidrag och vilket underlag som måste tas
fram i samband med ansökan finns på länsstyrelsen hemsida. 
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3
Historik 
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Den tidiga sjukvården i Sverige och Fin-
spång
De offentliga vårdinstitutionernas historia tar 
sin början i medeltiden och de hospital som då 
uppfördes i städerna. Hospitalen var inledningsvis 
endast för personer sjuka i spetälska men under 
1500-talet utökades verksamheten till att omfatta 
fattighus och sjukhus för mentalt sjuka. Under 
1600-talet etablerades ett flertal specialinstitutioner 
som krigsmanshus, tukthus, barnhus och spinnhus. 
Förhållandena på dessa tidiga institutioner var ofta 
fruktansvärda. Vården var endast livsuppehållande 
och man förväntade sig ingen bättring av 
patienternas tillstånd. Först under 1700-talets andra 
hälft öppnade sjukhus som inte bara inriktade sig 
på livsuppehållande vård. Man arbetande för viss 
bättring av patienterna eller åtminstone lite lindring 
i lidandet. Det första svenska offentliga sjukhuset 
var Serafimerlasarettet i Stockholm som öppnade 
1752. 

Under 1800-talets andra hälft resulterade 
demokratiska idéer och en ökad offentlig 
administration i att samhället i högre utsträckning 
kom att ta ansvar för de svaga. Landstingen 
bildades 1862 och fick det övergripande ansvaret 
för hälsovården. I Östergötland fanns då 
länslasarett i Norrköping, Linköping, Söderköping 
och Vadstena.

I Finspång hade det under 1700-talet funnits en 
kirurg anställd vid bruket men mer omfattande 
vårdverksamhet tillkom först kring 1800-talets mitt 
när koleraepidemin krävde att ett epidemisjukhus 
uppfördes. På 1860-talet inrättades ett brukssjukhus 
av dåvarande brukspatron Carl Ekman. Ekman 
hade köpt Finspång bruk 1856. Han var en driftig 
företagsledare och på bara några år hade han 
lyckats flerdubbla produktionen, vilket sannolikt 
bidrog till att han hade råd att investera i ett sjukhus 
för brukets anställda. Sjukhuset var litet, inhyst i en 
tvåvåningsbyggnad vid Marknadstorget i hörnet av 
nuvarande Vallonvägen/Lasarettsvägen. 

Finspångs första sjukhus inrättat som epidemisjukhus under koleraepidemin på 1850-talet. Det låg vid nuvarande 
Bergsbron, söder om Strömmen (Regionarkivet). 
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Finspångs brukssjukhus från 1860-talet vid hörnet Lasarettsvägen-Vallonvägen. Byggnaden revs under 1970-talet 
(Regionarkivet). 

Länslasarettet i Finspång 
År 1873 beslöt landstinget att ytterligare två 
länslasarett skulle byggas i länet, ett i Kisa och ett i 
Finspång. I Finspång började man planera för det 
nya sjukhuset och brukspatron Ekman meddelade 
att han var villig att stå för en tredjedel av 
kostnaden. Direktionen för lasarettet höll sitt första 
sammanträde i januari 1877 och det beslöts att det 
nya lasarettet skulle placeras på en två tunnland stor 
tomt intill sjön Bönnern, strax nordväst om bruket. 

Under 1800-talets andra hälft skedde en snabb 
utveckling inom sjukvården tack vare genombrottet 
av den moderna, naturvetenskapligt baserade 
medicinen. Det togs krafttag för att få bukt med 
lasarettens ofta mycket dåliga sanitära förhållanden. 
Under övervakning av den statliga myndigheten 
Överintendentsämbetet utarbetades nya modeller 
för sjukhusbyggande. Genom generösa takhöjder, 
glesa och vidsträckta planlösningar samt en rejält 
tilltagen luftrymd kring varje sängplats skulle 
hygienen förbättras. Mycket viktigt ansågs också 

sjukhusets placering vara. Högt belägna platser 
strax utanför stadens smuts och sot var att 
föredra. Under 1800-talet fanns en stark tilltro 
till naturens och den friska luftens läkande kraft. 
Detta återspeglades även inom stadsplaneringen 
där det blev högsta mode med parker och breda 
trädkantade boulevarder. Tomten som uppläts 
av Ekman motsvarande med sitt höga och torra 
läge en liten bit utanför den smutsiga och bullriga 
brukskärnan dåtidens ideal. Tomten präglades av 
naturmark och skog som gav goda förutsättningar 
att skapa en sjukhuspark, vilket utgjorde ett viktigt 
inslag i det sena 1800-talets lasarettsmiljöer. 
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Det nya länslasarettet tog emot sina första 
patienter 1 oktober 1880. Det var ett relativt litet 
lasarett med tolv vårdplatser. För ritningarna 
stod Herman Theodor Holmgren (1842-1914) 
som under 1880-talet var anställd som arkitekt på 
Överintendentsämbetet. Lasarettet utfördes med en 
trästomme i en och en halv våning med två korta 
flyglar som på huvudfasaden sköt ut och omslöt en 
huvudentré. Mot respektive gavel placerades en stor 
veranda där patienter kunde återhämta sig i friska 
luften. I bottenvåningen inreddes fyra sjukrum, 
operationsrum, badrum och kök. Rummen 
förbands genom en centralkorridor. I dess mitt 
placerades en trappa till den övre våningen som 
innehöll en stor torkvind, rum för piga och dräng, 
kontor samt rum för vårdpersonal. 

Lasarettet gestaltades i klassicistisk stil med 
segmentbågiga fönster i bottenvåningen och 
rundbågiga fönster i den övre våningen. Fönster 
och dörrar omgavs av ett rikt profilerat listverk. 

Huvudentrépartiet mellan de båda flyglarna 
markerades med pilastrar. Lasarettet fick därmed 
en representativt och relativt påkostad gestaltning. 
Ett sjukhus skulle uppfylla hygieniska krav som 
tillgång till luft, ljus och rent vatten som hindrade 
uppkomst och spridning av smittoämnen, utformas 
för att underlätta effektivt arbete, varken ha för 
höga bygg- eller driftskostnader men också ha 
ett estetiskt tilltalande yttre. Det tilltalande yttre, 
placerat i en vacker omgivning, ansågs kunna 
främja patientens välbefinnande och påskynda 
tillfrisknandet. Dekorativa detaljer som många idag 
kanske betraktar som en överflödig lyx, ansågs då 
som ändamålsenligt på grund av dess terapeutiska 
värde.  

Fasadritning till Finspångs länslasarett daterad 1877 och signerad H.J. Holmgren (Regionarkivet).

Lasarettet från norr med sjön i förgrunden, 1920-tal (Finspångs kommun). 
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Lasarettet under 1880-talet (Finspångs kommun). 

Lasarettet runt år 1900 (Finspångs kommun). 
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Övre plan 1877, H.J. Holmgren (Regionarkivet).

Ritning till bottenplan 1877, H.J. Holmgren (Regionarkivet).
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Om- och tillbyggnader under 1920- och 
1930-talen 
Mellan år 1900 och 1920 hade Finspångs 
befolkningsmängd mer än fördubblats tack vare 
en växande industri och urbanisering. De 35 
vårdplatser som skapats vid en tillbyggnad 1908 
räckte inte till. Lasarettet från 1880 ansågs trots 
att vissa moderniseringar gjorts, till exempel 
installation av vattenklosetter och centralvärme, 
vara omodernt. 1925 togs beslut om att 
lasarettet skulle om- och tillbyggas. En kraftig 
tillbyggnad gjordes och fasaderna gestaltades i 
tjugotalsklassicistisk stil. Den nya huvudentrén 
omgiven av kolonner placerades i södra fasaden. 
Innanför skapades en ståndsmässig entréhall 
med dekormålat kassettak och en trappa med 
marmorerade kolonner. Det om- och tillbyggda 
lasarettet togs i bruk1928. 

Under 1910-talet hade en specialisering inom 
sjukvården inletts. På landets länslasarett 
innebar detta en uppdelning av verksamheten 
i en medicinsk och en kirurgisk avdelning. 
Under följande decennier tillkom flera 
specialistavdelningar som till exempel ögonklinik 
och öron-, näsa- halsklinik. Linköpings länslasarett 

utsågs under 1920-talet till centrallasarett 
inom landstinget och sjukhuset byggdes 
under följande decennier ut med ett flertal 
olika specialistavdelningar. 1920-talets stora 
jämställdhetsprojekt resulterade under 1930- och 
1940-talen i nya specialiseringar inom sjukvården 
där kvinnor och barn fick sina vårdbehov 
tillgodosedda. På Finspångs lasarett öppnade 1939 
en särskild barnbörds- och förlossningsavdelning. 

Samma år togs även en ny personalbyggnad i bruk. 
Byggnaden hade uppförts strax väster om den 
läkarvilla som byggts i sjukhusparken söder om 
lasarettet år 1915. Personalbyggnaden som ritades 
av Brunskog arkitektkontor i Linköping utformades 
med modernistiskt avskalade fasader. 

Lasarettet efter utbyggnaden på 1920-talet. Huvudfasad mot söder. (Regionarkivet).
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Innanför huvudentrén inreddes en ståndsmässig entréhall med kassettak (Regionarkivet). 

Det om- och tillbyggda lasarettet från sydöst (Regionarkivet).
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Trappa med kolonner i det tillbyggda lasarettet (Regionarkivet).
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Lasarettets interiör fotograferades i samband med om- och tillbyggnaden 1928. Fotot visar en operationssal (Regionarkivet). 

Barnsal 1928 (Regionarkivet).
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Sköterskematsal 1928 (Regionarkivet).

Operationssköterskans rum 1928 (Regionarkivet).
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Ekonomiska kartan från 1948. Den större byggnaden inom området, själva lasarettsbyggnaden, utgjordes dels av den 
ursprungliga 1800-talsbyggnaden, placerad i nordsydlig riktning, dels av tillbyggnaden från 1920-talet, placerad i vinkel i 
öst-västlig riktning (Lantmäteriet). 

Personalbostad 1939, Brunskog arkitektkontor (Finspångs kommun). 
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Finspångs lasarett under 1950- och 
1960-talen 
Under 1950-talet hade flera mindre landsting 
svårt att mäkta med den moderna teknologiska 
vården. Staten började utreda möjligheten till 
större sjukvårdsregioner där varje län skulle ha ett 
länslasarett som skulle ansvara för huvudparten av 
vården medan den högavancerade vården skulle 
centraliseras till ett regionsjukhus med flera län som 
upptagningsområde. När beslutet väl fattats tog ett 
mycket omfattande sjukhusbyggande vid i Sverige 
under 1960-talet. Högspecialiserad vård etablerades 
på sju platser runt om landet. Centrallasarettet 
i Linköping var ett av de sjukhus som skulle bli 
regionsjukhus och ansvara för Östergötlands, 
Jönköpings och Kalmar län. Parallellt utbyggdes 
ett femtontal länssjukhus, varav ett var lasarettet i 
Finspång. 

Finspång lasarett byggdes om och till i etapper 
under åren 1956–1962. Bland annat tillkom en 
obduktionsbyggnad med bisättningslokaler, 
en köksbyggnad med personalmatsalar, flera 
vårdavdelningar och en byggnad för kroniskt sjuka. 
I samband med om- och tillbyggnaden revs de 
kvarvarande delarna av lasarettet från 1880. När 
det fullt moderna sjukhuset kunde tas i bruk i 
december 1962 var antalet vårdplatser 213.

Lasarettet från ovan 1975 (Lantmäteriet). 
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Situationsplan från 1982 som redovisar det fullt utbyggda lasarettet (Finspång kommunarkiv). 

Fasadritningar till utbyggnad, Brunskogs arkitektkontor (Finspångs kommun). 
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Lasarettet ersätts av ett nytt vårdcentrum
Under 2000-talet ansågs gamla lasarettets lokaler uttjänta. 2011 inleddes detaljplanearbete och 2015 tog 
Region Östergötland beslut om att uppföra ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång där all vård skulle 
samlas under samma tak, bland annat vårdcentral med laboratorium, barn- och ungdomsmottagning, 
kvinnohälsa och barnavårdscentral och Finspångs kommuns korttidsavdelning. Första spadtaget togs 2017 
och i december 2020 kunde den nya vårdbyggnaden tas i bruk. 

Händelselista i urval 
1873 – beslut tas om att ett länslasarett ska uppföras i Finspång. 

1877 – ritningar till lasarettet upprättas av H.J. Holmgren. 

1880 – lasarettet tas i bruk. 

1897 – lasarettet utrustas med elektricitet. 

1908 – den första större utbyggnaden färdigställs. Antalet vårdplatser utökades till 35. 

1915 – en läkarvilla uppförs söder om sjukhuset. 

1928 – det ursprungliga lasarettet rivs och ersätts av ett nytt. Antalet vårdplatser utökas till 60. 

1939 – en större personalbyggnad uppförs väster om Läkarvillan. 

1956–1962 – lasarettet byggs ut i tre etapper. Antalet vårdplatser utökas till 213. 

1975 – en medicinsk barnmottagning öppnar. 

1988 – primärvården flyttar in i lasarettet. 

2017–2020 – ett nytt vårdcentrum uppförs och tas i bruk. Region Östergötland lämnar det gamla 
lasarettsområdet. Finspångs kommun förvärvar fastigheterna. 
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4
KULTURMILJÖ-
BESKRIVNING
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Omgivning 
Lasarettsområdet är beläget strax väster om bruksmiljön och nordväst om Finspång centrum. I norr 
avgränsas området av sjön Bönnern och i söder av ett flerfamiljshusområde med punkthus från 1950-talet. 
I väster ansluter ett villaområde av relativt varierad karaktär men som i öster närmast lasarettet domineras 
av villor från 1900-talets första hälft med brutna sadeltak och putsade fasader. I öster och nordöst tar 
industrin vid. 

VILLAOMRÅDE

LASARETTET

1950-TALSOMRÅDE 
MED FLERFAMILJS-
HUS

FINSPÅNGS BRUK 

CENTRUM 

INDUSTRI 

BÖNNERN 

Ortofoto över omgivningen (Eniro). 
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Lasarettsområdet 
Området är ganska kraftigt kuperat och i norr faller terrängen brant ner mot den anslutande sjön. I 
områdets östra del finns två väl tilltagna, hårdgjorda parkeringsytor. 

Områdets sydvästra och södra del karaktäriseras i hög grad av grönytor med kvarvarande äldre 
parkstruktur och flertalet äldre träd, i huvudsak bok, ek och lind. Inom området finns den tidigare 
Läkarvillan och en personalbostadsbyggnad från 1939. 

Norr om villan och bostadshuset breder lasarettskomplexet ut sig i öst-västlig riktning. Huvudentrén 
är placerad i södra fasaden och i anslutning till denna finns en vändplan och en angöringsväg som i 
sydöst ansluter till Lasarettsvägen. Ytterligare angöringsvägar finns i öster och norr. Den östra löper 
från Lasarettsvägen till en tidigare vård- och behandlingsbyggnad samt en tidigare bisättnings- och 
obduktionsbyggnad. Den norra förbinder Lasarettsvägen med en köks- och matsalsbyggnad samt 
lasarettets godsintag som är byggt i souterräng mot norr. 

Längs fastighetens norra gräns invid Bönnerns södra strand finns ett naturområde med karaktär av 
naturpark med gångstig och ett äldre barrträdsbestånd. 

Ortofoto över lasarettsområdet (Eniro). 
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Del av sjukhusparken väster om Läkarvillan (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Naturmark och sjön Bönnern norr om lasarettet (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Läkarvillan 
Läkarvillan som uppfördes som tjänstebostad åt lasarettsläkaren 1915 är en 1 ½ plansvilla i 
nationalromantisk stil. Taket är valmat och de nedre takfallen lätt svängda. Taket är täckt med enkupigt 
rött betongtegel och avslutas i en bred profilerad gesims. Fasaderna är klädda med locklistpanel målad i 
mörkbrun kulör. Knutarna pryds av hörnpilastrar. Fönstren utgörs av korspostfönster med småspröjsade 
ursprungliga fönsterbågar. Entréer i form av förstukvistar under brutna tak finns i norra och västra 
fasaden. Ytterdörrarna är ursprungliga spegeldörrar. 

Värdebärande delar: planform och volym. Takvolym och karaktäristiskt bruten takform samt enkupigt 
taktegel. Locklistpanel, tjärad eller behandlad med mörkbrun lasyr mot brutet vita snickerier. Frontespis 
med detaljering. Ursprungliga fönster med munblåst glas i småspröjsade bågar. Entrétrappa i granit. 
Entré med skärmtak och pärlspont i undertak. Ytterdörrar med detaljering. Byggnadens placering i 
sjukhusparken. 

Läkarvillan markerad blå i ortofoto (Eniro). 
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Läkarvillan från sydöst (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Västra gaveln med entré och balkong med frontespis (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Villan från nordöst (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Entré i norra fasaden (Fredriksson arkitektkontor 2021). Ursprunglig entrédörr (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Tidigare personalbostad/administrationsbyggnad 
Byggnaden är placerad i nord-sydlig riktning och uppförd i souterräng i två våningar samt källarplan. Taket 
är valmat och täckt med rött betongtegel. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i rosa kulör mot en grå 
sockel. Fönstren utgörs av närmast kvadratiska tvåluftsfönster rytmiskt placerade i täta band. Entréerna 
är placerade i östra fasaden, vända in mot parkmiljön. Trapphusen markeras med tidstypiskt med högre 
fönster. 

Värdebärande delar: planform och volym. Takform och takvolym. Slätputsade, avskalade fasader. 
Fönstersättning, fönstrens storlek och indelning samt dimensioner på båge och karm. Entréernas placering 
och delvis glasade pardörrar. 

Byggnaden markerad blå i ortofoto (Eniro). 
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Fasad mot söder och väster (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Fasad mot norr och öster (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Byggnaden vänder sig in mot parken och den tidigare Läkarvillan (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Entré i östra fasaden (Fredriksson arkitektkontor 2021). Entré i södra gaveln (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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1920-talets lasarett/tidigare medicinbyggnad 
Byggnaden utgör den kvarvarande delen av 1920-talets lasarett. En del av byggnadens 
tjugotalsklassicistiska uttryck har gått förlorat i senare ombyggnader. Bland annat har den en gång så 
påkostade entrén med kolonner ersatts av ett entréparti av glas och aluminium under ett större skärmtak. 
Sjukhusbyggnadens tak är täckt med falsad plåt och avslutas i en profilerad putsad gesims som i 
byggnadens hörn fortsätter ner i hörnpilastrar. På taket finns nätta rundade fönsterkupor och plåtklädda 
skorstenar med utkragade krön. I norr bryts takfoten av ett utskjutande trapphus. Fönstren utgörs av 
korspostfönster med vad som sannolikt är de ursprungliga fönsterbågarna. Fasaderna är slätputsade och 
avfärgade i rosa mot ett vitt listverk. 

Innanför det sentida entrépartiet finns en ursprunglig vestibul och entréhall. I vestibulen finns ett 
kalkstensgolv och taket är dekorativt utformat som ett kryssvalv. I taket hänger en originalarmatur i 
smide och färgat glas. Entréhallen präglas av ett betonggjutet kassettak med fyllningar smyckade med 
klassicistiskt dekormåleri. Även huvudtrappan är ursprunglig och pryds av två rundvalv som bärs av 
marmorerade kolonner. Sätt- och plansteg samt vilplan är belagda med kalksten. Trappräcket är utfört 
i smide med en handledare i ädelträ. De dekorativa kassettaken återkommer i trapphallarna på de övre 
våningsplanen och även i delar av en korridor i byggnadens östra del. 

Planlösningen är relativt välbevarad med rum placerade på vardera sidan om en mittcentrerad korridor. 
Rummen är vältilltagna och känslan av rymd förstärks genom en generös takhöjd och höga fönster. I 
fönsternischerna finns ursprungliga fönsterbänkar i röd kalksten. Tyvärr har hål borrats i bänkskivorna 
vid något tillfälle i syfte att släppa igenom värme från sektionsradiatorerna som står utplaceras under varje 
fönster. Fönsternischernas avslut mot vägg samt rummens hörn är lätt rundade, vilket kan tolkas som en 
fortsättning på Kumliens sjukhusarkitektur där de rundade hörnen ansågs bidra till god luftväxling. 

Värdebärande delar: den ursprungliga byggnadsvolymen och planform. Takvolym och takform samt 
taktäckningsmaterial i form av falsad plåt. Små rundade takkupor och ursprungliga skorstenar med 
utkragade krön. Putsade fasader med listverk. Det tjugotalsklassicistiska uttrycket som synliggörs i bland 
annat putsad, profilerad takgesims och hörnpilastrar. Ursprungliga korspostfönster. Utskjutande trapphus 
mot norr med ursprunglig entré med omfattning och dörrparti. 

Vestibul i huvudentré mot söder, vestibulens planform, putsade väggar, betonggjutet kryssvalv med 
ursprunglig takarmatur samt kalkstengolv. Entréhall med kalkstensgolv och kassettak med dekormåleri. 
Huvudtrappa med samtliga ursprungliga detaljer: kalkstensgolv, plan- och sättsteg i kalksten, trappans 
form och dekorativa räcke, marmorerade kolonner. Övriga kassettak med måleri. Sidotrappa i kalksten 
och räcke i smide. Huvudsaklig planlösning och ursprungliga takhöjder. Fönsternischer med rundade 
kanter och fönsterbänkar i kalksten. De lätt rundade väggarna. Valvbågar i väggar mellan trapphall 
och korridorer. Kvarvarande ursprungliga spegeldörrar som idag är skivklädda men som enkelt går att 
återställa till originalutförande. 
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Fasad mot söder med huvudentré (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Byggnaden markerad blå i ortofoto (Eniro). 
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Fasad mot norr med trapphus (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Fasad mot öster och norr (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Ursprungligt entréparti i norra fasaden (Fredriksson 
arkitektkontor 2021). 

Fönster (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Vestibul innanför huvudentrén med kryssvalv och 
ursprunglig armatur (Fredriksson arkitektkontor 2021)

Ursprungligt dörrblad i entré i trapphus i norr (Fredriksson 
arkitektkontor 2021)
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Huvudtrappans avslut i källarplan (Fredriksson arkitektkontor 2021)

Entréhallen med kassettak och marmorerade kolonner 
(Fredriksson arkitektkontor 2021)

Trapphall på övre plan. Notera valvbågen in mot korridoren 
(Fredriksson arkitektkontor 2021)
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Rum mot söder, generös takhöjd trots sänkt tak. De stora fönstren bidrar starkt till interiörens karaktär (Fredriksson 
arkitektkontor 2021). 

Ursprungligt kassettak i korridor i öster (Fredriksson arkitektkontor 2021)
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Köks- och matsalsbyggnad 
Köks- och matsalsbyggnad från det sena 1950-talet som är tydligt präglad av dåtidens modernistiska ideal. 
Byggnaden är uppförd i souterräng med ett lastintag i sluttning i norr. Lastintaget är tidstypiskt utformat 
med skärmtak i vinkel och fasaderna är här klädda med klinker. Fasaderna i övrigt är slätputsade och 
avskalade. Det plåttäckta taket har givits en karaktäristisk asymmetrisk vinkel, vilket ger byggnaden en 
nästan skulptural siluett. Fönstren är kvadratiska enluftsfönster i huvudsak rytmiskt placerade i band. 

Byggnaden är invändigt mycket välbevarad och interiören utgör ett gott och relativt kvalitativt exempel på 
en köks- och matsalsbyggnad från 1900-talets mitt. Matsalen präglas av rikligt ljusinsläpp från stora fönster 
i norr och fönster i takmezzanin mot söder samt det tidstypiska taket med asymmetrisk vinkel och synliga 
betongbalkar. Tidstypiska detaljer som betongglas, färgstarkt kakel och mosaik, dörrpartier i ädelträ och 
glas samt trappor i terrazzo och skiffer bidrar till interiörens 1950-talskaraktär. 

Värdebärande delar:  huvudsaklig volym och takform. Slätputsade fasader och inslag av ytor med 
blottlagt rött tegel. Fönstersättning samt fönstrens storlek och indelning. Lastintag med skärmtak och 
klinker. Fransk balkong med modernistiskt smidesräcke. 

Partier i betongglas, dörrpartier i ädelträ och glas, trappa och vilplan i skiffer, trappa gjuten i terrazzo 
med modernistiskt järnräcke och handledare i ädelträ, ursprungligt färgstarkt kakel, klinker i köksvåning, 
mosaik på vägg i pentry, matsalens planform och takform samt synlig bärande konstruktion. 

Byggnaden markerad blå i ortofoto (Eniro). 
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Fasad mot norr och gavel mot öster (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Gårdsfasader mot söder och öster (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Lastintag i norr (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Fasad mot väster (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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(Fredriksson arkitektkontor 2021)

(Fredriksson arkitektkontor 2021)
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Tidstypiskt dörrparti i ädelträ (Fredriksson arkitekt-
kontor 2021)

Kök med stora fönster ut mot sjön (Fredriksson arkitekt-
kontor 2021)

Matsal med karaktäristisk takform och partier med betongglas (Fredriksson arkitektkontor 2021)
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Ursprungliga kaklade, färgstarka väggar i köket (Fredriksson arkitektkontor 2021)

Ursprunglig klinker i städskrubb (Fredriksson arkitektkontor 2021)
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Tidigare vård- och behandlingsbyggnad 
Den tidigare vård- och behandlingsbyggnaden tillkom vid utbyggnaden under det sena 1950-talet och det 
tidiga 1960-talet. Byggnaden är utförd med en L-formad plan i fyra våningar samt källarplan. Fasaderna 
är slätputsade och avfärgade i rosa kulör. Fönstren utgörs av kvadratiska enluftsfönster. I västra fasaden 
finns tidstypiska fönster utförda i glasbetong. Taken är platta och papptäckta. Ursprungliga och kvalitativa 
detaljer som entrédörrar i ädelträ förekommer. 

Interiören är välbevarad och flera tidstypiska detaljer förekommer, till exempel melerade vinylgolv med 
inslag av kulörta plattor, dörrar i ädelträ och platsbyggd skåpinredning i furu. Trapphusen präglas av 
trappor och vilplan gjutna i terrazzo. Planlösningen är typisk för periodens sjukhus med rum placerade 
längs ytterväggarna på vardera sidan om en mittcentrerad korridor för kommunikation. Lägst korridorerna 
löper infällda skåp för den stora mängd installationer verksamheten krävde. 

Värdebärande delar:  planform och volym. Takform. Slätputsade, avskalade fasader. Fönstersättning 
samt fönstrens storlek och indelning. I fasaden indragna balkonger med smidesräcken. Ursprungliga 
entrépartier i ädelträ. Betongglas i fasad.  

Planlösning med mittcentrerad korridor. Installationsskåp i korridorer. Ursprungliga vinylgolv och 
jaspémattor. Dörrar i ädelträ. Väggfasta skåp i glas och rostfritt stål. Fönsterbänkar i kalksten. Trapphus 
med modernistiska räcken, handledare i ädelträ och trappor och vilplan i terrazzo. 

Byggnaden markerad blå i ortofoto (Eniro). 
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Fasad mot söder (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Fasad mot väster med inslag av betongglas (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Byggnaden från naturområdet i norr (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Ursprungligt entréparti i norra fasaden (Fredriksson 
arkitektkontor 2021). 

Indragna balkonger i samma fasad (Fredriksson arkitektkontor 
2021). 
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Rostfritt skåp infällt i vägg i tidigare operationssal 
(Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Ursprunglig skåpsinredning i furu (Fredriksson 
arkitektkontor 2021). 

Originalgolv i form av tidstypiskt vinylgolv (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Korridor med dörrar i ädelträ. Dörrbredden är anpassad till sjukhussängar (Fredriksson arkitektkontor 
2021). 

Trapphus med golv och trappor i terrazzo. Modernistiskt räcke med handläedare i ädelträ (Fredriksson arkitektkontor 
2021).
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Tidigare långvårdsbyggnad 
Den tidigare långvårdsbyggnaden tillkom under den sista etappen i utbyggnaden under det tidiga 
1960-talet. Lika övriga byggnadskroppar från perioden är byggnaden uppförd i souterräng med 
slätputsade, avskalade fasader och kvadratiska enluftsfönster placerade i täta band. De mittcentrerade 
korridorerna avslutas i västra gaveln i franska balkonger med tidstypiska smidesräcken. På den östra gaveln 
finns sekundära balkonger som har viss förvanskande verkan. 

Värdebärande delar:  planform och volym. Takform. Slätputsade, avskalade fasader. Fönstersättning samt 
fönstrens storlek och indelning. Franska balkonger med modernistiska smidesräcken. 

Trapphus med glasat dörrparti i ädelträ. Trappa och vilplan i kolmårdsmarmor. Modernistiskt räcke med 
handledare i ek. 

Byggnaden markerad blå i ortofoto (Eniro). 
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Fasad mot söder och väster (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Franska balkonger i västra gaveln (Fredriksson 
arkitektkontor 2021). 

Östra gaveln (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Fasad mot norr (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Byggnaden från lasarettets lastintag i norr (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Trapphus (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Dörrparti (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Bisättnings- och obduktionsbyggnad 
Den tidigare bisättnings- och obduktionsbyggnaden är uppförd i souterräng med endast huvudfasaden 
mot nordväst synlig, resten av byggnaden ligger dold i sluttningen. Byggnaden är tydligt präglad av 
1950-talets modernistiska ideal med slätputsade fasader, plant tak med plåtklädd sarg och närmast 
kvadratiska tvåluftsfönster med liggande bågar. Huvudentrén omges av en lätt asymmetrisk omfattning 
i lågerhuggen kalk- eller sandsten. Entréns pardörr är klädd med panel som placerats för att bilda 
ett rutmönster. Pardörren är behandlad för ett teaklikt utseende. Vid sidan av entrén har ett enkelt 
kors försänkts i putsen. I en i fasaden indragen sidoentré finns en ursprunglig pardörr i ädelträ med 
originalhandtag och asymmetriskt utformade glasrutor. 

Invändigt finns ett obduktionsrum, kylrum samt ett kapell. Kapellet är inrett med detaljer i ädelträ och 
golv i marmor. 

Värdebärande delar:  De två byggnadsvolymerna med blottlagd fasad mot nordväst, höjdskillnaden 
mellan volymerna som framhäver byggnadens entréparti. Plåtklädd taksarg. Slätputsade fasader dragna 
med enkelt listverk. Kors i fasad. Huvudentré med dekorativ pardörr och lågerhuggen i omfattning 
i natursten. Ekonomiingång med ursprungligt delvis glasat dörrparti i ädelträ. Fönstersättning samt 
fönstrens storlek och indelning. 

 Kapell, rumsform och marmorgolv. Väggpartier i ädelträ. Belysningsskena ovan entréparti. Träpaneler 
mot tak med infälld belysning. Entréparti i sidoentré. 

Byggnaden markerad blå i ortofoto (Eniro). 
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Fasad mot nordväst (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Huvudentré (Fredriksson arkitektkontor 2021). Sidoentré (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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Kapell med marmorgolv och partier i ädelträ (Fredriksson arkitektkontor 2021). 

Obduktionsrum (Fredriksson arkitektkontor 2021). 
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN I PLANLÄGGNING

Följande avsnitt redogör för de paragrafer i Plan- och bygglagen som ska säkerställa att kulturhistoriska 
värden tillvaratas vid  planläggning. Vidare presenteras Boverkets föreskrifter för värdering av särskilt 
värdefull byggnad samt de nationella kulturmiljömålen. 

Krav enligt plan- och bygglagen
    I Plan- och bygglagen finns bestämmelser som innebär ett skydd för samtliga byggnader och 
bebyggelsetyper oavsett om miljöerna har värderats tidigare eller ej. 

Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt värde. Ändringar ska göras varsamt 
med hänsyn till byggnadens karaktär och värden. För att uppnå varsamhet krävs kunskap om byggnadens 
värden. 

2 kap 3 § 
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder,  
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,  
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt,  
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och  
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
     Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1–5. Lag 
(2013:867).   

2 kap 6 §
    Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till   
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan

8 kap 13 § 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas.      

Första stycket ska tillämpas också på   
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,  
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser,  
3. allmänna platser, och  
4. bebyggelseområden



Sid 89

Detaljplan
Kommunerna har ett långtgående ansvar för våra gemensamma kulturmiljöer som utgör viktiga 
allmänintressen. Den kulturmiljö där hänsyn ska tas behöver inte vara särskilt värdefull eller utpekad utan 
det räcker med att kulturmiljöerna är allmänt uppskattade av kommunens invånare.  
2 kap 3 § och 2 kap 6 § gör gällande att vid planarbetet, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska hänsyn tas till platsens kulturvärden och stads- och 
landskapsbilden.  

Vid planläggning inom en kulturmiljö är det viktigt att tydliggöra vilka avvägningar som gjorts, hur 
kulturmiljön har värderats och vilken hänsyn som har tagits till områdets kulturmiljövärden. Detta 
redovisas lämpligast i planbeskrivningen. 

För att skydda en kulturmiljö i detaljplan tillhandahåller Plan- och bygglagen möjligheter till detta. Ett 
konstant skydd för kulturmiljön finns genom varsamhetskravet och förvanskningsförbudet. När en 
ny plan ska antas är det lämpligt att förtydliga hur dessa skydd bör tolkas i den berörda miljön. Detta 
görs lämpligen genom varsamhetsbestämmelser eller skyddsbestämmelser. Vidare kan egenskaps- och 
hänsynsbestämmelser användas. De värden och karaktärsdrag som avses skyddas ska tydligt framgå av 
planbeskrivningen. Vidare kan det vara lämpligt att ange om miljöns värden ställer krav på medverkan av 
antikvariskt sakkunnig i ärende om lov. 

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad (bfs 2016:6, 1:2213)

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att den 
har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad 
som sägs här om byggnader gäller även för bebyggelseområden. 

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Exempel på detta 
är:

• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu har 
blivit sällsynt. 

• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, arbetsför-
hållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt värde-
ringar och tankemönster.

•  Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter.  

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på detta är:

• Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, im-
migration eller emigration.

• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade i sin samtid.

• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé. 

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om äldre material och 
teknik. 
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En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska 
kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i utförande och 
materialval eller i konstnärlig gestaltning och utsmyckning.  

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på 
detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i 
lokala traditioner.  

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller i 
sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. 

Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, 
utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas uppfylla något av 
kriterierna för särskilt värdefull byggnad.

Nationella kulturmiljömål

Sedan 2014 gäller fyra nationella kulturmiljömål som gör gällande att det statliga, regionala och 
kommunala kulturmiljöarbetet ska verka för:

• Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. 
• Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmil-

jön. 
• Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och upp-

levelser. 
• En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhälls-

utvecklingen.




