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INLEDNING 
 
Denna rapport utgör en del av projektet Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten som 
bedrivs av Norrbottens museum. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om 
efterkrigstidens arkitektur i länet, vilken i detta sammanhang ofta blivit förbisedd. Kunskaps-
uppbyggnad beträffande denna bebyggelse är också en viktig förutsättning för framtida 
verksamhet. 
 
Norrbottens museums målsättning är att skapa en översikt över den bebyggelse som uppförts i 
Norrbotten under tiden 1950-2000, delvis genom ett antal ingående dokumentationer av 
enskilda byggnader/anläggningar. Dokumentationerna omfattar byggnader och miljöer 
representerande olika verksamhetskategorier; offentliga institutioner, lokaler för förvaltning och 
undervisning, industrimiljöer, bostäder och så vidare. Objekten är arkitektoniskt intressanta, 
tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller omtalade. 
Byggnader i alla länets kommuner finns representerade i materialet. 
 
Projektet som helhet är ett samarbete mellan museets bebyggelseantikvarier och fotografer och 
de ingående dokumentationerna är avsedda att resultera dels i en skriftlig rapport, dels i en 
fotodokumentation. Avsikten är att materialet även ska utgöra grund för och resultera i publik 
redovisning. Som ett etappmål inom projektet kommer därför en utställning att uppföras under 
2007, där ett objekt i varje kommun presenteras i ord och bild.  
 
Denna dokumentation av Simhallen i Malmberget, Malmberget 2:8, Malmbergets församling, 
Gällivare sn och kommun, utfördes av Lina Karlsson vid Norrbottens museum i juli 2006. Den 
utgör en självständig dokumentation av Malmbergets simhall men även en komplettering till 
den dokumentation av Malmbergets sporthall som utfördes inom samma projekt 2002 (Dnr 
2003/0434).  
 
Alla fotografier i denna rapport: © 2006 Norrbottens museum. Foto Lina Karlsson 13.7.2006. 
Insamlat material finns tillgängligt i museets arkiv och bildarkiv. 
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HISTORIK  
 
Kort om Gällivares och Malmbergets historia 

 
Större delen av kommunen är belägen norr om polcirkeln. 25 % av dess yta upptas av högfjälls-
terräng. Utanför fjället utmärks landskapet av glest liggande bergshöjder, gles skog och myrom-
råden. Delar av Stora Sjöfallets nationalpark, Muddus nationalpark och naturreservatet Sjaunja, 
Europas största sammanhängande myrområde, ligger här. En lång historia visas av stenålders-
boplatser och offerplatser från äldre samekultur.  
 
I söder gränsar kommunen till Jokkmokk och Boden, i öster till Överkalix och Pajala, i norr till 
Kiruna och i väster till Norge. Flyg till Stockholm går från Gällivare flygplats. Väg E10 utgör i 
sydostlig riktning förbindelse med Norrlandskusten i nordlig med Kiruna. Gällivare passeras på 
järnvägssträckan Luleå-Narvik och utgör slutpunkt för Inlandsbanan.1  
 
Gällivare 
Namnet Gällivare, tidigare Illeware, syftar på det berg Malmberget är uppfört på. Gällivare 
tätorts samiska namn är Váhtjer efter en same vars skatteland låg på platsen.2 Kommunen har en 
landareal på 15 825 km2. Gällivare församling utgör merparten av arealen; 13 643 km2. Malm-
berget är kommunens till ytan minsta församling med 37 km2. Kommunen har 19 077 invånare, 
varav 10 925 i Gällivare församling (0,8 inv./ km2) och 6 926 i Malmberget (186,4 inv./km2).3 
De två tätorterna rymmer merparten av befolkningen. Nuvarande Gällivare tätort blev kyrko-, 
tings- och marknadsplats 1751. 1887 började den första stadsplanen tillämpas.4  
 
1665 bosatte sig Olof Mickelsson Törnqvist i kommunen och år 1700 fanns här åtta nybyggen. 
Järnmalmsförekomsten i området var känd redan i 1600-talets mitt men först 1742 började mal-
men brytas. 1700-talets första hälft hade befolkningen stagnerat men denna första gruvrörelse 
satte fart på befolkningstillväxten. Länge transporterades malm med renar till bruk i Råneå och 
Luleå men 1884 började Malmbanan byggas mellan Luleå och Gällivare. Från 1887 har malmen 
fraktats på malmtåg. Järnvägen satte fart på en andra gruvepok med stor tillväxt och befolk-
ningsökning som följd. Omkring 1900 förlängdes Malmbanan också till Kiruna. Även 
kopparmalm har brutits i kommunen.5  
 
1742 blev Gällivare eget pastorat och 1932 delades det in i kyrkobokföringsdistrikten Gällivare 
och Malmberget. 1962 blev Malmberget, Hakkas och Nilivaara egna pastorat och församlingar. 
Gällivares första kyrka, Friedrich kyrka (nu Ettöreskyrkan), uppfördes 1746-47. En andra kyrka 
invigdes 1882. Kyrkan ritades av Emil Langlet och hade centralplan, timmerstomme och fasad-
beklädnad i locklistpanel.6
 
1900-talets andra hälft har präglats av minskande invånarantal, främst betingat av nerskärningar 
i gruvindustrin och omstruktureringar inom jord- och skogsbruket. Offentlig och privat tjänste-
sektor dominerar sysselsättningen i Gällivare tillsammans med gruvföretaget LKAB som brutit 
malm i Gällivare malmfält sedan 1890. Nedskärningar inom gruvnäringen har varit en 
bidragande faktor till att stora satsningar gjorts inom andra branscher de senaste decennierna, 
exempelvis mekanisk industri och turism.7 

                                                 
1 Norrländsk uppslagsbok Band 1 1993 s. 398-99 
2 Ibid. s. 401 
3 www.regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?id=3473 2006-07-19 
4 Norrländsk uppslagsbok Band 1 1993 s. 400-01 
5 Ibid. s. 399-400 
6 Ibid. s. 400-01 
7 Ibid. s. 399-400 
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Malmberget 
Malmberget (av malmberg) ligger i nordlig anslutning till Gällivare centralort på Gällivare 
malmbergs sydsluttning.8 Malmbergets församling omfattar i stort tätorterna Malmberget och 
Koskullskulle. Områdets tre första hemman uppfördes i bergets anslutning runt sekelskiftet 
1800. Gruvsamhället med industribyggnader, andra bolagshus och arbetarbostäder började växa 
upp i och med anläggandet av Malmbanan i 1800-talets slut. Gällivare förväntades först bli 
bostadsort för Malmbergets gruvarbetare men istället kom bosättningarna att etableras nära 
gruvområdet. Detta resulterade i att Malmberget under en tid utvecklades mycket snabbare än 
Gällivare9 och omvandlades på mycket kort tid från obygd till tätort med 7 000 invånare (år 
1900). Malmberget var största tätorten under 1960- och 70-talet. 10

 
1944 invigdes Allhelgonakyrkan i Malmberget, ritad av Hakon Ahlberg och donerad till försam-
lingen av LKAB. Den vitputsade kyrkan med brant spåntak fick på grund av underminering av 
marken flyttas och återinvigdes 1975 på dess nuvarande plats.11

 
 
Badhusens historia 
 
Bad och renlighet har länge utgjort en viktig del av människans tillvaro. De semitiska folken 
och i nästan lika hög grad egyptier och perser, var genom religiösa föreskrifter ålagda tvagning 
eller bad; kroppens renhet likställdes med sedernas renhet.12 I avancerade bronsålderskulturer i 
exempelvis Egypten och på Kreta, förekom badrum och badkar sporadiskt.13 Hos grekerna ut-
vecklades sedan badet från att uteslutande vara en religiös rit till att också brukas inom läkar-
vård och dietetik. Utvecklingen av det antika badet började dock på allvar med kallbad från ca 
400-talet f.Kr. Det grekiska badet var också föregångaren till och förebilden för det romerska 
badet. Badet utvecklades hos romarna från små, sporadiska anläggningar till storartade bad-
anstalter under kejsartiden. Badandet blev nu också en mer allmän och folklig sysselsättning.14

 
Benämningen badhus omfattar olika typer av hus avsedda för bad och/eller simning.15 Simhallen 
är en typ av badhus som består av en hall med en eller flera simbassänger. Den är en inomhus-
anläggning med tempererat vatten främst avsedd för simning. Bassänglängden är vanligen 25 
eller 50 meter. Simhallar innehåller förutom hall med bassänger, vanligtvis också omklädnings-
rum, duschutrymmen, bastu och ofta kiosk eller servering.16

 
 
FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD 
 
Gällivare simhall har fastighetsbeteckningen Gällivare Malmberget 2:8. Ursprunglig beteckning 
är Gällivare Bandel 100:1. Senare beteckningen BD-Gällivare Gällivare Bandel 1:11 ersattes av 
den nuvarande genom omregistrering 2.6.1993.17 Vid uppförandet av simhallen betecknades det 
aktuella området BD-Gällivare Gällivare Bandel 1:11 och 1:12.18 Adress är Järnvägsgatan 4 i 
Malmbergets församling, Gällivare kommun, Norrbottens län. Fastighetens totalareal är 9 127 
kvm. Som taxeringsenhet anges den som Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning.19

                                                 
8 Norrländsk uppslagsbok Band 3 1995 s. 114 
9 Norrländsk uppslagsbok Band 1 1993 s. 401-02 
10 Norrländsk uppslagsbok Band 3 1995 s. 114 
11 Ibid. s. 113-14 
12 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bad 2006-09-06 
13 Nationalencyklopedin band 2 1990 Ord: bad s. 203  
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bad 2006-09-06 
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Badhus 2006-09-06 
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/Simhall 2006-09-06 
17 Gällivare kommun Miljö & Bygg: Allmän fastighetsinformation Infofast Gällivare Malmberget 2:8 2006-07-07 
18 Ibid. Nybyggnad av simhall och gymnastiklokal på fast. Gällivare Bandel 1:1 och 1:12 inom Malmbergets byggnads  
    planeområde, byggnadslov 1967-05-18 
19 Ibid. Allmän fastighetsinformation Infofast Gällivare Malmberget 2:8 2006-07-07 

 4



Planer och bestämmelser 
 
Sporthallen i Malmberget uppfördes 195920 och har fastighetsbeteckningen Gällivare Bandel 
2:9. I denna fastighet ingår även parkeringsplatsen nordost om anläggningen. Avstyckning av 
tomt för uppförande av simhallen gjordes 24.10.1964 och samma år upprättades ett förslag till 
byggnadsplan för Gällivare bandel av Eglers Stadsplanebyrå, Stockholm. Planförslaget innebar 
att mark avsattes för simhallens uppförande medan området väster om detta avsattes som 
parkmark.21 Planen antogs 6.10.1965. 28.08. En fastighetsreglering genomfördes 1997.22

 
 
Ägoförhållanden 
 
Gällivare kommun köpte fastigheten 15.3.196623 inför uppförandet av simhallen. Kommunen 
har varit fastighetens ägare sedan dess. 
 
 
ARKITEKTER OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE 
 
Simhallen är likt Sporthallen uppförd med Jan Thurfjell Arkitektkontor AB som arkitekt och 
byggnadskonstruktör.24 Arkitekt var Jan Thurfjell själv. 
 
Thurfjell Arkitektkontor AB 
Företaget som står bakom Simhallens utformning, grundades av arkitekt Jan Thurfjell på 1950-
talet. Thurfjell avlade arkitektexamen vid Chalmers 1949 och arbetade sedan på NAB i Luleå 
innan han startade den s.k. Thurfjellgruppen25 som kom att omfatta kontor i ett flertal svenska 
städer.  
 
Thurfjell byggde med Luleå som utgångspunkt upp flera kontor, först i Norrlandsstäder, sedan 
ibland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Thurfjells Arkitektkontor AB var ett av de första 
nationella arkitektbolagen i Sverige. Företaget gick i första led i mycket av branschens nydaning 
under 1950- och 60-talet, både vad gäller organisation och byggnadsproduktion. Bland annat 
gjorde Thurfjells tidiga försök med prefabricerat byggande. Thurfjell-organisationen har växt, 
krympt och förändrats under åren och även bytt namn. När Thurfjells Arkitektkontor köpte upp 
kontoret ARKAB i Luleå antog man det namnet på hela företaget.26 Idag går företaget under 
namnet Tema Arkitekter AB (Temagruppen) och har kontor i ett flertal städer.27

 
NAB Konsult  
En fasadrenovering 1988/89 utfördes av NAB Konsult. Ritningar är daterade 30.11.1988.28 
NAB (Norrbottenskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor) startade i början av 1950-talet 
och ägdes av Norrbottens kommuner och landsting. Företaget hade huvudkontor i Luleå och var 
länge det utan konkurrens största arkitektkontoret i länet med hundratals anställda, varav ett 
fyrtiotal på byggnadsavdelningen.29 NAB köptes 1998 av VBB. 1999 köpte Arkitektföretaget 
FFNS en majoritetspost i VBB och det gemensamma moderbolaget SWECO bildades. I Luleå 
finns företaget finns representerat i NAB:s tidigare egenritade huvudkontor.30

                                                 
20 Björkman, A. & Sjöholm, J. Sporthallen, Malmberget 2002 Dnr 2003/0434 s. 2 
21 Gällivare kommun Miljö & Bygg: Förslag till byggnadsplan för Gällivare Bandel, upprättad april 1964 
22 Ibid. Allmän fastighetsinformation Infofast Gällivare Malmberget 2:8 2006-07-07 
23 Ibid. 2006-07-07 
24 Ibid. Nybyggnad av simhall och gymnastiklokal på fast. Gällivare Bandel 1:1 och 1:12 inom Malmbergets 
byggnadsplaneområde, byggnadslov 1967-05-18 
25 Länsstyrelsen i Norrbottens län Rapportserie nr. 9/2005 s. 31 
26 Tormod, Mats 2006-07-25 
27 www.temagruppen.se 2006-07-25 
28 Gällivare kommun Miljö & Bygg: Fasadrenovering Simhall i Malmberget, fasadritningar utförda 1988-11-30 
29 Hultin, O. 1983 s. 19 
30 www.sweco.se 2005-06-27 
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NAB Konsult stod under decennier för en stor del av framför allt de offentliga byggnader som 
uppfördes i länet, ofta som generalkonsult. Bland dessa kan nämnas Strömbackaskolan Piteå (ca 
1973), Piteå stadshus (1968-69), Föreningssparbanken Boden (1975), Landstingshuset Luleå 
(invigt 1976), Bodens Kommunhus (utbyggnad invigd 1980) och P-däck i Arvidsjaur (1980), av 
vilka de sista fem finns representerade i detta dokumentationsprojekt. 
 
Övriga medverkande 
VVS-konstruktör vid uppförandet var Litzberg Källqvist & Lind, Luleå.31

 
 
UPPFÖRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Gällivare kommun erhöll byggnadslov för simhallen 18.5.1967. Bygglovet överensstämde med 
fastställd byggnadsplan för området. Simhallen uppfördes dock inte helt enligt byggnadslovs-
ritningarna utan del av källarvåningen som i ritningarna redovisats som disponibelt utrymme, 
inreddes utan lov till bowlinghall. Detta noterades vid slutbesiktningen 17.11.1970 tillsammans 
med vissa andra rättelser och kompletteringar. Byggnaden var vid den tidpunkten tagen i bruk.32

 
 
Interiöra förändringar 
 
Under 1980-talet gjordes omfattande reparationer och ombyggnader av anläggningen. Dessa 
genomfördes i fem etapper och berörde i det närmaste alla husens lokaler. Nu uppfördes också 
förbindelsebyggnaden med ny entré mellan simhallen och sporthallen; mest sannolikt under 
etapp 2 1986/87 eller tidigare.33 Ursprunglig reception gjordes nu om till kontor och tidigare 
entré togs ur bruk.34  
 
Vatten- och sandläckage, allmän problematik med att placera en bowlinghall med träbanor 
under en simbassäng och otillfredsställande omklädningsmöjligheter och tillgänglighet35, ledde 
till en ombyggnad 1986/87 som innebar att bowlinghallen flyttades till tidigare garageutrymmen 
i sporthallens källare och dess tidigare lokaler inreddes till skjutbana.36 Kontorsrummet framför 
den tidigare receptionen uppfördes under 1980-talet.37 Där denna står fanns tidigare en trappa 
ner till bowlinghallen och denna tappade sin funktion utan hallen i källaren. 
 
En tidigare omklädnings- och duschavdelning för skolorna i anslutning till simhallsbyggnadens 
idrottshall, byggdes under 1990-talet om till solarieavdelning. Omklädningsrummen renovera-
des i slutet av 1990-talet. Nu ersattes den tidigare ljusa inredningen med vita väggar och beige 
skåp och hytter mot dagens mer färgstarka interiör. Innan renoveringen var antalet hytter fler 
och skåpen mindre än idag. Basturna byggs om kontinuerligt.38

 
Själva simhallens ursprungligen omålade, bruna håltegelväggar har målats vita men i övrigt har 
inga förändringar gjorts här. Den tidigare undervattensbelysningen är idag satt ur funktion på 
grund av läckage.39 Den ljusa plastmattan i entréplanets korridorer är senare insatt. 

                                                 
31 Gällivare kommun Miljö & Bygg: Nybyggnad av simhall och gymnastiklokal på fast. Gällivare Bandel 1:1 och 1:12 inom 
Malmbergets byggnadsplaneområde, teknisk beskrivning byggnadslov 1967-05-18 
32 Ibid. Nybyggnad av simhall och gymnastiklokal på fast. Gällivare Bandel 1:1 och 1:12 inom Malmbergets 
byggnadsplaneområde, slutbesiktning 1970-11-17 
33 Historik över Sporthallen Malmberget 
34 Johansson, Lars Ola 2006-07-13 
35 Ibidem. 2006-07-13 
36 Historik över Sporthallen Malmberget 
37 Johansson, Lars Ola 2006-07-13 
38 Ibidem. 2006-07-13 
39 Ibidem. 2006-07-13 
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Exteriöra förändringar 
 
20.5.1985 beviljades bygglov för nybyggnad av tempererad utomhusbassäng. Byggnadslovs-
handlingarna upprättades av arkitekt Björn Hermansson, NAB Konsult. Lovet avsåg dels 
familjebassäng, dels barnbassäng, vilka placerades inom fastigheterna BD-Gällivare Gällivare 
Bandel 1:11 och 1:12,40 mellan befintlig simhall och Puoitakvägen i norr. Placeringen på två 
fastigheter krävde ny fastighetsbildning och sannolikt slogs nu de två fastigheterna samman. 
 
Yttertaket i papp är i början av 2000-talet utbytt mot gummiduk.41 16.8.1994 beviljades bygglov 
för fasadförändring. Ändringen innebar byte av delar av lockpanel mot trapetsprofilerad plåt 
(Plannja TRP 20) i kulör lika befintlig.42

 
 
FUNKTIONER FRÅN UPPFÖRANDET TILL IDAG 
 
I Malmbergets simhall görs ca 50 000 bad per år. Entréplanet upptas av simbassänger, omkläd-
ningsrum, duschrum med bastu, gymnastiksal, förvaringsutrymmen, toaletter samt lokaler för 
badmästare och övrig personal. Dagtid används den mindre idrottshallen i denna byggnad för 
skolidrott, kvällstid nyttjas den av allmänheten, exempelvis föreningar och gymnastikgrupper. 
Förutom ombyggnationer i entrépartiet och vissa mindre förändringar av rumsfunktioner,43 är 
verksamheter och dispositionen av dessa oförändrade sedan uppförandet. 
 
Källaren rymmer bland annat driftutrymmen för bassängen likt reningsrum där bassängernas 
vatten renas genom öppna sandfilter och kemikalierum där vattnets temperatur samt halter av 
saltsyra och klor regleras. Här finns också fläktrum, skjutbana med reception, omklädningsrum 
och toaletter där bowlinghallen ursprungligen var. Bowlinghall hade innan simhallen uppfördes 
inrymts i sporthallens byggnad men flyttats till den i slutet av 1970-talet nya byggnaden.44 
1986/87 flyttade bowlinghallen därmed tillbaka till tidigare byggnad, dock i andra lokaler.45  
 
Förbindelsebyggnaden mellan sporthallen och simhallen rymmer entré, kombinerad reception 
och kiosk, tvättstuga, förråd samt trapphus och hiss, kontor och andra personalutrymmen. 
Utomhusbassänger på gården hålls öppna under sommarsäsongen.  
 
 
BYGGNADSBESKRIVNING 
 
Detta är en representativ 
1960-talsbyggnad, uppförd i 
en funktionell utformning och 
robusta material som tegel 
och trä. Både exteriört och 
interiört är byggnaden i stort 
sett fri från utsmyckningar 
och den exteriöra färgsätt-
ningen går genomgående i 
brunt. Detta enkla och homo-
gena utförande ger plats för 
byggnadens form som huvud-
saklig karaktärsskapare.

Från nordost. Parkering i förgrunden, simhall till höger, sporthall till vänster.
Nbm acc.nr 2006:161:03 

                                                 
40 Gällivare kommun Miljö & Bygg: Nybyggnad utomhusbassäng, bygglov beviljat 1985-05-20 
41 Johansson, Lars Ola 2006-07-13 
42 Gällivare kommun Miljö & Bygg: Fasadförändring Simhall i Malmberget, bygglov beviljat 1994-08-16 
43 Johansson, Lars Ola 2006-07-13 
44 Björkman, A. & Sjöholm, J. Sporthallen, Malmberget 2002 Dnr 2003/0434 s. 7 
45 Historik över Sporthallen Malmberget 
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Byggnaden i sin omgivning 

Till vänster det nya entrépartiet, till höger den ursprungliga 
entrén till simhallen. Från nordost. 
Nbm acc.nr 2006:161:05 
 

Översikt från nordväst. Till vänster simhallen, rakt fram 
sporthallen och i förgrunden den stora utepoolen. 
Nbm acc.nr 2006:161:15 
 

Östfasaden illustrerar hur de tunga tegelfasaderna bryts upp 
med långsträckta fönsterband. 
Nbm acc.nr 2006:161:07 
 

Nordfasaden med det höga fönsterbandet under taket. 
Nbm acc.nr 2006:161:12 

 
Simhallen ligger högt beläget i norra delen 
av Malmberget. Den är i sydost samman-
byggd med Malmbergets sporthall genom 
ett gemensamt entréparti. Norr om sim-
hallen står en ishall och i sydost finns den 
lokala busstationen. I öster finns en stor 
asfalterad parkering och på byggnadens 
västsida finns en gård som på två sidor 
ramas in av simhallen och sporthallen, på 
övriga sidor av ett brunlaserat trästaket. På 
denna gräsbevuxna gård finns en större, 
rektangulär bassäng samt en mindre, 
cirkelformig barnbassäng.  
 
Eftersom simhallen uppfördes i direkt 
närhet till sporthallen, är det sannolikt att 
man tog dennas utförande i beaktande när 
simhallen skulle byggas. De två byggna-
derna är mycket olika till både formspråk, 
färgsättning och uttryck men uppmuntrar 
istället för att störa varandras uttryck. 
Simhallen uppfördes i en mindre skala än 
sporthallen och dess mörka, kompakta 
utförande harmonierar väl med sport-
hallens ljusa, mer uppbrutna fasader. 

 
 
Exteriör beskrivning 
 
Simhallen utgörs av dels en hög, smal 
byggnad som rymmer sporthallen, dels en 
lägre, mer utsträckt del rymmande bland 
annat simhallen, omklädningsrum och 
kontor. Dess rödbruna tegelfasader är 
slutna och bryts upp av långa fönsterband i 
fasadlivet.  
 
Den utsträckta formen och fönsterbanden 
ger byggnaden en påfallande horison-
talitet. Fönstrens bågar och karmar i mörkt 
laserat trä smälter in i fasaden. Ett större 
glasparti vid den tidigare, entrén på 
östfasaden har mörkt bruna bågar och 
karmar i aluminium. Också byggnadens 
ytterdörrar är i detta utförande. 

 
Teglet har relativt små dimensioner och 
fönsterbanden är väl placerade. Både 
helheten och fasadernas uppbyggnad är 
välproportionerade och byggnaden är 
sammanhållen och enhetlig. Taket är plant 
och klätt med gummiduk . Ljust grön-
målad plåt är bockad över fasadkanten. 
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Det släta takslutet utan takfot förstärker 
byggnadens kubiska utseende och utgör 
det enda egentliga avbrottet från den bruna 
färgskalan. Partier ovan fönsterbanden är 
på den höga delen klädda med brunlaserad 
stående lockpanel, respektive partier på 
den låga delen med bred trapetsprofilerad 
plåt i likadan nyans. Betongsockeln är låg 
och diskret. 

Fasaderna ramas in av betongsockel och taklist. Ett fasadparti 
i grönmålad lockpanel bryter upp enheten. Från sydost. 
Nbm acc.nr 2006:161:23 
 

Hallens sydfasad och entrépartiets ”baksida”. Från sydväst. 
Nbm acc.nr 2006:161:21 
 

Den centrala korridoren i nord-sydlig riktning. Från söder. 
Nbm acc.nr 2006:162:10 
 

Vägg och tak i simhallen. 
Nbm acc.nr 2006:162:17 

 
Det senare tillkomna entrépartiet är upp-
fört i två våningar närmast sporthallen och 
i en närmast simhallen. Det är klätt med 
ljusbeigea fasadplattor och har ljust grå 
betongsockel. Taket är flackt på den höga 
delen och utfört som sadeltak på den låga. 
Det är klätt med bandtäckt plåt.  
 
Entrépartiet har enkelt utformade enlufts-
fönster placerade enskilt eller i grupp om 
två eller tre samt större uppglasade partier. 
Dessa är utförda i vitmålade respektive 
metallmatta aluminiumprofiler.  
 
 
Interiör beskrivning 
 
Byggnaden har en funktionell och för 
verksamheten karakteristisk planlösning 
med sporthall och simhall i anslutning till 
omklädnings- och duschrum. Från en 
central korridor i öster nås övriga lokaler 
på entréplan. Korridoren som får dagsljus 
genom ett fönsterband vid taklinjen, har 
vitmålade tegelväggar, beige plastmatta 
och svart tak försett med vita, fyrkantiga 
armaturer i räta rader. Källarlokaler nås 
genom en trappa i korridorens södra del.  
 
Flera ursprungliga innerdörrar i grå lami-
nat finns kvar. Nyare dörrar är utförda i 
träfaner. Entréhallen i förbindelsebygg-
naden har beige klinkergolv, ljust 
gulmålade väggar och undertak i vita 
plåtribbor. 
 
Simhallen mot byggnadens västra långsida 
har långsmal planform och rymmer två 
bassänger; 8 x 25 respektive 3 x 8 meter 
(barnbassäng). Golv och barnbassäng är 
klädda i ljusgrått klinker. Långväggar är 
klädda med stående, gles läktpanel som är 
ljust gulmålad. En bred fris under tak på 
den östra långväggen är utförd i gles läkt i 
lackad furu.
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Byggnadens bärande konstruktion är 
synlig genom regelbundet placerade, 
kvadratiska och vitmålade pelare längs 
långsidorna samt likadana balkar under 
innertaket. Fönster koncentreras till 
västväggen i form av ett fönsterband i 
taklinjen och ett flertal regelbundet 
placerade enluftsfönster i grupper om två 
mellan varje pelarpar. Kortväggar är 
klädda i vitmålat håltegel. Innertaket är 
utfört i smal, lackad furupanel.  

Simhallen från norr. 
Nbm acc.nr 2006:162:14 
 

Sporthallen från sydost. 
Nbm acc.nr 2006:162:20 
 

Ett av anläggningens duschrum. 
Nbm acc.nr 2006:162:28 

 
Sporthallen som upptar den norra huskrop-
pen har en rektangulär planform och högt i 
tak. Den har bruklig grön matta och inner-
tak av smal, lackad furupanel. Väggar i 
tegel har målats vita med gula bröstningar 
och ljusblåa bårder på långsidorna. Kort-
väggarna är nertill klädda med stående, 
lackad furupanel.  
 
Längs väggarna står likadana pelare som i 
simhallen, utförda i färg som bakomlig-
gande vägg. De möter balkar i taket och 
nyttjas tillsammans med dessa som stativ 
för träningsredskap som romerska ringar 
och bommar. Båda långväggarna avslutas 
upptill av långsträckta fönsterband, varav 
det norra upptar stora delar av den höga 
väggen.  
 
Medan sim- och sporthallar är relativt 
oförändrade, med undantag från att ytskikt 
underhållits och i viss mån ändrats från 
mörkare till ljusare nyanser, har 
omklädnings- och duschrum genomgått 
totalrenoveringar under senare år.  
 
Omklädningsrum har gråa klinkergolv och 
gulmålade tegelväggar. Armaturer är 
infällda i innertak utförda med räfflade 
vita, kvadratiska masonitplattor. Moderna 
klädskåp med gröna dörrar är uppställda 
längs väggarna.  
 
Duschrum har väggar och golv i vitt kakel 
och tak i likadant utförande som omkläd-
ningsrum. I damavdelningen finns två 
bastur med väggar och tak i furupanel 
samt kakelklädda sittnivåer. En likadan 
bastu finns på herravdelningen och här 
finns dessutom en större bastu med 
tegelklädda väggar. 
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Den stora källarlokal, som idag används 
för luftpistols- och bågskytte, har golv i rå-
betong och ljust gulmålade betongväggar. 
Innertaket är sågformat och klätt med gles, 
ohyvlad furupanel. Längst in i lokalen är 
betongbjälklaget bart. Kraftiga, vitmålade 
betongpelare står i rader i rummet och 
längs väggar.  

Skyttehallen. Översikt. 
Nbm acc.nr 2006:163:03 
 

Källarkorridor. 
Nbm acc.nr 2006:163:14 
 

Fönsterband på nordfasaden. 
Nbm acc.nr 2006:161:13 
 

Västfasaden med tegel och betongsockel. 
Nbm acc.nr 2006:161:20  

 
Lokalens främre del är upphöjd. Här finns 
reception, sittplatser och omklädningsrum. 
Denna del är mer inredd med plastmatta, 
väggar i spontad, obehandlad furupanel 
och innertak av vita akustikplattor. Häri-
från går trappa samt ramp till skyttedelen. 
 
En stor del av källarvåningen upptas av 
simbassängen och omgivande kulvertar 
och driftslokaler. 
 
 
MATERIAL OCH KONSTRUKTION 

 
Beskrivning nedan är till merparten häm-
tad från bygglovshandlingar och jämförda 
med byggnadens utförande idag. Trots allt 
kan mindre avvikelser förekomma. 
 
De två huskropparna är konstruktionsmäs-
sigt oberoende av varandra. Byggnaden är 
grundlagd på grus och har bärande stom-
me av prefabricerade pelare och balkar i 
betong. Ytterväggar är utförda med 2 x ½ 
stens tegelväggar och isolerade med 
mineralull. Yttervägg långsida i simhallen 
är försedd med akustisk isolering. Inner-
väggar är utförda i ½ stens kalksten.  
 
Källaren är utförd i massiv betong på 
utbredda betongplattor. Källarytterväggar 
är värmeisolerade med träullsskivor och 
vattenisolerade genom asfaltstrykning. 
Bärande källarinnerväggar är utförda i 
betong, övriga i kalksandsten. Simbas-
sängen är gjuten i betong och omgiven av 
kulvertar. Bjälklag är utförda i betong, 
över källare också vattenisolerat. 
 
Takstolen är utförd av lättbetongelement 
och uppreglat yttertak, isolerat med 
mineralull och försedd med underlagstak i 
råspontad takpanel. Ursprunglig takbe-
läggning, 3-lags asfaltpapptäckning, är 
idag ersatt med gummiduk. Takavvattning 
sker genom invändiga rör och rännor. 
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Fasadteglet är mörkt rödbrunt och har 
tryckta fogar i malmbrun färg. Betong-
sockeln är asfaltstruken. Fönstersnickerier 
och fasadpaneler i furu är mörkt brun-
målade. Fasadplåtar är utförda i galva-
niserad plåt och målade i mörkbrun färg. 

Sporthallens östra, panelklädda vägg. 
Nbm acc.nr 2006:162:22 
 

Gården med gräsmatta, träd och skulptur. 
Nbm acc.nr 2006:161:26 

 
Invändiga trappor är utförda i prefabri-
cerad betong med beläggning av cement-
mosaik och utvändiga trappor i betong har 
beläggning av granit. Fönster har 2- 
respektive 3-glas. 

 
Byggnaden har mekanisk ventilation och 
vatten- samt luftburen elvärme, ansluten 
till värmecentral i Sporthallen och 
fördelad med fläkt- respektive 
pumpcirkulation. 46

 
 
KULTURHISTORISKA OCH 
ARKITEKTONISKA KVALITÉER 
 
Som det framhålls också i dokumenta-
tionsrapporten för Malmbergets sporthall, 
är bibehållandet av funktionen viktig för 
anläggningen ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv.  
 
Simhallen har genomgått förändringar av 
användning. Bowlinghallen har flyttats till 
sporthallen och ersatts av skyttebanor, 
entrén har förändrats och solarieavdelning 
inretts. Ombyggnaden av entrén gör att det 
tidigare entrépartiet idag saknar funktion, 
vilket ger ett något provisoriskt intryck. 
Det är samtidigt tveksamt ur ett arkitek-
toniskt perspektiv eftersom det fanns ett 
formmässigt sammanhang mellan 
simhallens komponenter, däribland entrén.  
 
Det nya entrépartiet stämmer varken exteriört eller interiört samman med någon av de 
byggnader det sammanbinder och uttrycker inte heller någon självständig arkitektonisk identitet.  
 
Simhallen har en rak och robust form. Exteriören domineras av mörkbrunt tegel. Byggnaden är 
karaktäristisk för 1960-talets många sport- och simhallar. Kontrasten mot den äldre sporthallen 
gör att simhallens drag förtydligas och de två byggnaderna kompletterar varandra väl. 
 
Interiört är bygganden mycket funktionellt utformad och speglar sin tids ideal där idrott, lek och 
kultur var allas, en demokratisk rättighet och en viktig del av samhället. 

                                                 
46 Gällivare kommun Miljö & Bygg: Nybyggnad av simhall och gymnastiklokal på fast. Gällivare Bandel 1:1 och 1:12 inom 
Malmbergets byggnadsplaneområde, teknisk beskrivning byggnadslov 1967-05-18 
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