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Simhall - redovisning 
 

Ärendet 
Enligt 9 September TU§78 beslutar teknikutskottet följande: 
att uppdra till förvaltningen att utreda kostnader och tidsaspekter för 
genomförande av de fyra diskuterade alternativen för åtgärder i 
simhallen(PVC-Duk, balja, renovering, respektive nybyggnation) 

Inledning: 
Fastighetsenheten har tidigare gjort en förstudie med hjälp av bla Sweco för 
att utreda simhallens konstruktion och dess beskaffenhet. Utredningen 
påvisar kraftiga brister i anläggningen och konstruktionen. Med bakgrund av 
detta finner inte fastighetsenheten det nödvändigt att detaljredovisa de olika 
förslagen gällande val av ytskikt som TU hänvisar till i beslutet den 9 
September. En resumé av de olika alternativen ges nedan. 
 

Alternativ 1: PVC 
Det finns flera sorters pvc-beläggningar att välja mellan. De vanligaste är 
pvc-liner samt pvc-duk. Kostnaden per kvadratmeter är ca 1800 kr. 
En omläggning av spångbergshallens simhall beräknas kosta ca 1,5-2 mnkr. 
Alternativet är dock inte gångbart pga avsaknaden av befintlig fallbetong 
samt avsaknaden av funktionell konstruktion. 

Alternativ 2: ”Balja” 
I detta fall har fastighetsenheten tittat på en studie gällande rostfri 
beläggning i form av ”baljkonstruktion”. Studier visar att rostfria alternativet 
är att ett fullgott och bra alternativ beroende på val av kvaliteten och vilken 
legering av rostfritt som används. Kvadratmeterpriset ligger på (från) ca 
4800 kr. 
Alternativt är att överväga om en nyproduktion är aktuell. I dagsläget är 
detta inte ett alternativ då rostfri balja även den kräver bakomvarande 
konstruktion i hög grad. 

Alternativ 3: Renovering 
Renoveringskostnaden har nämnts i tidigare utredning (Swecos rapport) och 
beräknades till ca 50 Mnkr (39 mnkr +byggherrekostnader, mark, oförutsett). 
Vid fördjupning anser fastighetsenheten att Swecos rapport stämmer bra med 
de verifierade nyckeltal som används runt om i Sverige gällande 
simhallsbyggnation. Renoveringskostnader motsvarade 30000-40000 
kr/kvadratmeter är ”normala” för den här typen av byggprojekt. Andra 
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nyckeltal är 199 000 kr/vattenspegelyta och kvadratmeter. Alternativet med 
renovering är tidskrävande gällande detaljprojektering samt 
upphandlingsfasen. En ren byggtid/renovering beräknas till 1,5 -2 år. 
Därtill kommer projekteringsfas samt upphandling av entreprenörer. 
Alternativet är fullt möjligt att genomföra. För att säkerställa kostnaderna 
krävs dock en fördjupning av detta och en förstudie krävs med tillhörande 
finansiering. 
 
Alternativ 4 – Nyproduktion 
Alternativet nyproduktion är givetvis det dyraste alternativet. 
Kan vi ”kopiera” befintlig anläggning utan att lägga kostnadsdrivande 
verksamhet i anläggningen kan man kalkylera med ett startpris om ca 80 
Mnkr. Kostnaden varierar stor beroende på val av kringutrustning etc. 
Fastighetsenheten konstaterar att verifierade byggkostnader är i stort sett 
densamma som renoveringskostnaderna, Dvs:30000-40000 kr /kvm. 
Givetvis beror spannet på val av teknik, utrustning men också på val av 
storlek på anläggningen.  
Byggtid beräknas till ca 2 år för genomförande. Därtill ska läggas 
projektering samt upphandlingsfaser. 
Fastighetsenheten har fördjupat sig i några enskilda energifrågor gällande en 
ev ny anläggning. Det finns synergieffekter med att förlägga en ny simhall 
intill Skogsryds idrottsplats och på så sätt återvinna energi från de båda 
anläggningarna mot varandra.  En snabb beräkning medger ca 200 000 kr i 
minskad kostnad på driftsidan per år genom att samköra de båda 
anläggningarna. Tyvärr visar samtliga studier att nyare simhallar är mer 
energikrävande än gamla trots betydligt modernare teknik så ”besparingen” 
förväntas bli försumbar. 
 
 

Slutsats: 
Fastighetsenheten konstaterar att Filipstads simhall inte har en konstruktion 
som håller eller medger något av de två första alternativen (alt 1-2) 
Vattenrening håller idag inte ett godkänt snitt och ventilationsanläggningen 
är i slutet av sin beräknade livslängd. Med denna bakgrund finns det 
sannolikt endast 3 vägar att gå för anläggningen. 
1. Avveckla simhallen permanent 
2. Renovera simhallen 
3: Nyproduktion av simhall. 

Källor: 
Fastighetsenheten hänvisar i sina källstudier till SKLs utredning runt 
simanläggningar (Bilaga) samt den rapport som SWECO gjort som tidigare 
redovisats. Fler oberoende av varandra rapporter i ämnet är analyserade. 
Studiebesök är genomförda i bla Säffle nya simhall men också besök och 
träffar via bransch/byggbolag. 
 
 
 
 
 
Per Green                   
Fastighetschef  
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