Fjorton månader efter branden inleds nu äntligen återuppbyggnaden av Norrevångshallen. Grävmaskinerna började
schaktningsarbetet förra veckan och i november räknar man med byggstart. Foto: Claes Hall

Äntligen dags att bygga nya
Norrevångshallen
Av Henrik Lindahl 22 AUGUSTI 2011 21.27 (UPPDATERAD 21.32)

EFTERLÄNGTAT. Drygt ett år efter branden i Norrevångshallen har arbetet med
att bygga en ny hall satt igång så smått.
Grävmaskiner har det funnits gott om på platsen allt sedan det brann i juni 2010. Nu är maskinerna
tillbaka igen - men den här gången för att skapa något nytt, inte bara rensa ut det gamla.
- NCC har fått jobbet med den första etappen. De kommer att utföra schaktning och gjuta en
betongplatta med stödmur. Etappen ska vara slutförd kring den första november, berättar Eslövs
kommuns projektchef Anders Andersson.
Under tiden handlas nästa etapp upp, bygget av själva hallen. Tanken är att komma igång så snabbt
som möjligt efter den första etappen, utan onödigt dröjsmål.
- Genom att dela upp entreprenaden i två etapper kan vi komma igång snabbare. Annars hade vi fått
vänta ett tag till.
Den färdiga hallen kommer att bestå av tre våningar med två hallar: en publikhall med plats för cirka 1
200 personer och en träningshall med plats för cirka 150 åskådare.
Den senare kommer att användas mycket av skolan.

Där var det också från början meningen att brottarna och karateklubben skulle husera, men sedan det
visat sig att deras utrustning skulle blockera en stor del av hallen nästan hela tiden blir det i stället så
att brottarklubben får träna i den planerade hallen på Ekevalla. För karateföreningen diskuteras också
en annan lösning.
Eslövsborna har saknat sin Norrevångshall och längtat efter att återuppbyggnaden ska komma igång.
Arbetet har haft högsta prioritet hos de ansvariga hos kommunen.
- Vi har arbetat hårt med projektering av många stora projekt samtidigt och det är skönt att de börjar
rulla igång nu, säger Anders Andersson.
Kostnaden för nya Norrevångshallen är det ingen som vet exakt ännu, det beror på anbuden i
upphandlingen. Men man räknar med cirka 110 miljoner kronor allt som allt.
Hallen ska stå klar i oktober 2012.
Risk för förseningar i byggprojekt finns alltid, men den behöver inte vara så stor i det här fallet
eftersom det handlar om ett rent nybygge, hoppas Anders Andersson.
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Fotnot
Wigot Konsult AB är arkitekt för nybyggnationen av Norrevångshallen i Eslöv.

