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Från vänster Thomas Jansson, sitter i Filipstads simklubbs styrelse, Per Green, fastighetschef, och Inge Nilsson Piehl, teknisk chef. 
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Ingen vet idag vad det skulle kosta att bygga en ny simhall i Filipstads kommun. 
Simhallsutredningen konstaterar dock att det blir dyrare att bygga nytt, jämfört med 
att renovera den gamla simhallen. Trots det föreslår utredningen ändå att det byggs 
en helt ny simhall. 
Det här framkom under den presskonferens som Filipstads kommun arrangerade under tisdag förmiddag. Per 
Green, fastighetschef, och Inge Nilsson Piehl, teknisk chef, redogjorde för vad utredningen har kommit fram till. 
 

Per Green förklarade att utredningen föreslår en nyproduktion, eftersom renoveringsbehovet i den gamla 
simhallen är omfattande. 
 

– Utredningen visar problem med sprickor i betongen. Vattenreningen kapsejsade nästan åt oss och ventilationen 
närmar sig slutet, berättade Inge Nilsson Piehl. 
 

Stora fördelar 
 

Han ser stora fördelar med en nyproduktion. 
 

– Bygger man nytt så vet man vad man får. Det är billigare att göra på det sättet. Det är något dyrare att bygga 
nytt, det skiljde cirka 20 miljoner kronor, berättade Inge Nilsson Piehl som framhöll att en av de stora fördelarna 
vid en nyproduktion är att avskrivningstiden blir lång. 
 

Med det menas att investeringskostnaden slås ut under många år i bokföringen, genom en avskrivning varje år. 
 

 
Presskonferens om simhallsutredningen. 
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En renovering innefattar också ett risktagande, menar båda två. 
 

  



Politiskt beslut 
 

Om politikerna tar ett beslut om att det ska byggas en ny simhall så är nästa fråga vad den ska innehålla, 
exempelvis om det ska finnas en relax-avdelning eller inte. 
 

Skulle politikerna ta ett beslut om nyproduktion så är nästa steg en projektering, därefter blir det aktuellt med 
produktion av den nya anläggningen. 
 

Det måste också tas ett beslut var den nya anläggningen ska placeras. Ska den byggas på samma plats som den 
gamla simhallen tillkommer kostnader för rivning av befintlig anläggning. 
 

– Byggtiden är cirka 18 månader och det tar cirka 6 månader att ta fram allt innan. Det är det bästa scenariot, 
säger Per Green. 
 

– Troligtvis tar det längre tid, menade Inge Nilsson Piehl. 
 

 
Inge Nilsson Piehl, teknisk chef. 
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Samtidigt verkar det finnas en stor politisk enighet om att Filipstad ska ha en fungerade simhall. 
 

– Än så länge är man hyfsat överens om att man ska kunna simma vidare, menade Inge Nilsson Piehl. 
 

Stor frustration 
 

Thomas Jansson, som sitter i Filipstads simklubbs styrelse, berättade att det finns en stor frustration inom 
klubben för att det tar så lång tid att hitta en lösning på simhallsfrågan. 
 

 
Thomas Jansson sitter i Filipstads simklubbs styrelse. 
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Simhallen har använts flitigt av både klubbmedlemmar och av allmänheten. 
 
– Tempot är allt mer viktigt, menade Thomas Jansson som lyfte en idé om att bygga en provisorisk simbassäng 
tills att det finns en ny simhall eller tills att den gamla har renoverats. Han menade att den exempelvis skulle 
kunna byggas utanför den nuvarande simhallen. 
  


