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Simhallsutredningen förordar en nyproduktion. 
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Simhallsutredningen rekommenderar alternativet att bygga en ny simhall, eftersom 
detta blir totalekonomiskt billigast. Kostnaden för ett sådant alternativ är beroende 
av hur anläggningen utformas. 
 
Den upphandlade parten NCC har utrett alternativen att renovera befintlig simhall eller alternativt att bygga 
en ny anläggning. NCC rekommenderar alltså alternativet att bygga en ny simhall. Representanter från 
Filipstads kommun fick ta del av utredningen under tisdagen. 
 

Två alternativ 
 
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef i Filipstads kommun, säger till FT att utredningen har tittat på möjligheterna 
att renovera den gamla simhallen eller att bygga en helt ny anläggning. Det har gjorts räkneexempel på en 
renovering av befintlig anläggning eller att bygga nytt. 
 
Vid en renovering blir livslängden kortare och då slås investeringskostnaden ut på en kortare tidsperiod. 
Dessutom framhåller han att det finns en risk att fler brister upptäcks vid en renovering, som kan fördyra 
projektet. 
 
- Bygger man nytt från grunden så får man en anläggning där man kan betala av investeringskostnaderna 
på 40-60 år, Jämfört med om man väljer att försöka renovera anläggningen då man får räkna med en 
betydligt kortare livslängd och återbetalningstid för renoverings kostnaderna. Jämför man dessa alternativ 
blir det totalekonomiskt billigare att bygga nytt. Det är vad de kommit fram till, säger Inge Nilsson Piehl. 
 

Oklar kostnad 
 
Vad en ny simhall skulle kosta beror helt på hur anläggningen ska utformas. Det beror exempelvis på hur 
lång bassängen ska vara och om det kanske ska finnas en relax-avdelning. 
 
Det fortsatta arbetet med simhallsfrågan kommer nu att ske i en politisk process, som skall leda fram till ett 
inriktningsbeslut inom kort. 
 

 



 
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef i Filipstads kommun. 
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Politikerna måste sätta ner foten och bestämma om det blir en renovering, ett nybygge eller om det inte blir 
någon simhall alls. 
 
– Sedan blir det en process med bland andra simklubbar om hur simhallen ska se ut, säger han. 
 
Om det tas ett beslut om ett nybygge så gissar Inge Nilsson Piehl att det tar två till tre år innan en ny simhall 
står klar. 
 
Filipstads kommun planerar att kalla till en pressträff på tisdag nästa vecka, då utförligare information 
kommer att ges. 
 


