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Så här kommer den nya simhallen att se ut när allt är klart. 
FOTO: LILJEWALL ARKITEKT 
 

Färdigställandet av den nya simhallen i Filipstad försenas och den beräknas vara klar 
under det första kvartalet 2024. Orsaken är att det hittades asbest och PCB under 
rivningen som gjorde arbetet mer tidskrävande än planerat. 
 

Arbetet med att riva den gamla simhallen började i december 2021. Trots att provtagningar gjordes innan 
rivningen påbörjades så upptäcktes mer asbest och PCB när rivningen väl var igång. 
 

– Man hittade asbest och PCB så det var en ganska avancerad och tidskrävande rivning. Man gör 
provtagningar innan rivningen, men man kan ändå inte veta exakt vad som finns i byggnaden. Exempelvis så 
tog man prover i en vägg och hittade inget, men bakom den fanns en annan vägg som det var asbest i, 
berättar Per Green, fastighetschef i Filipstads kommun. 
 

Under våren 2022 var det byggstart för den nya simhallen. Under sommaren 2022 sprängdes det bort berg. 
 

 
Arbetet med att spränga bort berg var ganska omfattande. 
FOTO: GÖRAN PERSSON 
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– Det är ett långt projekt och i början var det en del strul med rivningen. Det tog längre tid, men under resans 
gång kan man kanske hämta hem det. Slutprognosen nu är att simhallen ska vara klar under kvartal 2024, 
från början var prognosen årsskiftet 2023 - 2024. Arbetet löper på bra nu, säger han. 
 

Växer fram 
 

Under november så har arbetet påbörjats med att gjuta badplan med bassängbotten, samt stomme och 
betongväggar. 
 

 

Per Green, fastighetschef i Filipstads kommun. 
FOTO: GÖRAN PERSSON 
 

Formen syns nu också där den stora stålbassängen ska placeras. 
 

– Man har gjutit färdigt bottendelen och börjar med prefabricerade väggar, som börjar komma upp. Nästa steg 
är att få ett tätt hus med väggar och tak. 
 

Sex simbanor 
 

Den nya simhallen får en 25-metersbassäng med sex simbanor, en multibassäng för undervisning och rehab, 
ett familjebad och en avdelning med bastu och varmpool. I entrédelen kommer det att finnas både café, 
reception och omklädningsrum. 
 

Per Green hoppas att budgeten på cirka 190 miljoner för simhallen kommer att hålla. 
 

- Just nu ser det ut som vi ligger kring budget. 
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