
 

 

   

 

 

  Bilaga 2:9 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:             Belopp: 
 

Övertryckshall (Airdome) 

 

2016: 20 400 000 

2017: 

2018: 

 

Beskrivning av projektet:  
Kultur, park och fritid har fått uppdraget att titta på förutsättningarna för en 11-manna fotbollsplan med 

tältlösning i form av en övertryckshall (Airdome) med placering på Nolia/Norrstrand området. En arbets-

grupp med representanter från kommunens verksamheter samt fotbollen har titta på olika lösningar och är 

eniga i att en upp- och nedtagbara Övertryckshall är den bästa lösningen. Flera olika placeringsalternativ 

har utretts under åren och arbetsgruppen är eniga om att Nolia/Norrstrand är den bästa placeringen. 

 

En övertryckshall är ett gigantiskt tält med flera lager dukar som bärs upp av att lufttrycket är högre på 

insidan. Hallen blåses upp genom att fläktar pumpar in luft för att behålla övertrycket och sedan står tältet 

utan stag. Det finns många olika varianter och leverantörer. De är bra isolerade och man får inte så stor 

energiförlust. Djurgårdens IF var den första svenska fotbollsklubben med övertryckshall på Hjorthagens 

IP. Övertryckshallen blåses upp i november och plockas ner i mars eller april. Det ger helt nya förutsätt-

ningar att spela fotboll vintertid. Fotbollen är den klart största verksamheten i Piteå där cirka var tredje 

sammankomst står för fotbollen. Damerna har sedan 2009 år ett lag i allsvenskan. Det finns en stor bredd 

med totalt 30 senior- och juniorlag samt en stor ungdomsverksamhet. Unikt för Piteå är på ungdomssidan 

att fler flicklag än pojklag är anmälda till seriespel. Piteå har inte följt med i utvecklingen när det gäller 

tränings- och matchmöjligheter året om vilket är ett måste för att kunna behålla bredd och elitverksamhet. 

Avgörande faktor på högre nivåer är att kunna erbjuda bra förutsättningar så de engagerade tränare och 

spelare väljer Piteå. Samma sak gäller för att behålla ortens egna talanger.  

 

- Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Barn och utbildningsnämndens verksamheter får möjlighet att nyttja hallen under skoltid.  

 

Syfte/Mål: 
Syfte är att skapa förutsättningar för träningsverksamhet vintertid för fotbollen i Piteå. Med en upp- och 

nedtagbar hall skapas förutsättningar för året runt verksamhet och maximalt nyttjande av arenan. 

För att komma vidare med denna fråga krävs svar på följande: 

 

1, Ska Piteå kommun satsa på en Övertryckshall (Airdome)? 

2, Var ska en Övertryckshall (Airdome) placeras? 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 Kostnader 

Betongfundament 4,7 

Markarbete (utesluter markisolering under plan) 3,6 

 

Tält inkl belysning och ventilation 8,5 

Maskinhus inkl undercentral (ca 50 m2) 0,5 

Elinstallationer/anslutning 0,4 

Byggherrekostnad inkl anslutning till fjärrvärme 1,6 

Oförutsedda kostnader (10% exkl tältkostnad) 1,1 

Totalt 20,4 



 

 

   

 

   

 

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) 

 

Ökade driftskostnader  

 

2016: 150 000 

2017: 150 000 

2018: 150 000 

 

- Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Ingen påverkan 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Träningsmöjligheterna för fotbollsspelande barn och unga förbättras både vinter och sommar. 

 

Utbildning arbete och näringsliv  

Möjligheten för Piteå att locka gymnasieungdomar som vill gå på fotbollsgymnasium skapas. 

 

Demokrati och öppenhet 

Anläggningen och övriga anläggningar på Nolia/Norrstrandsområdet blir en ännu större och viktigare mö-

tesplats. 

 

Livsmiljö 

Anläggningen ökar Piteås attraktionskraft. 

 

Ekonomi 
God ekonomi att satsa på en anläggnings som nyttjas åretrunt. 

 

 

 

Programhandling övertryckshall på Nolia/Norrstrand 

1. Uppdrag 

Kultur, park och fritid har fått uppdraget att titta på förutsättningarna för en 11-manna fotbollsplan 

med tältlösning i form av en övertryckshall (Airdome) med placering på Nolia/Norrstrand områ-

det. 

2. Bakgrund 

Föreningarna i Piteå står för den största delen av infrastrukturen för fotbollen i Piteå. Förutom LF 

Arena drivs samtliga fotbollsanläggningar av föreningarna. Frågan om en fotbollshall har drivits 

av föreningarna sedan 90-talet i olika former, 2005 bildades en arbetsgrupp (18 föreningar) med 

ett övergripande ansvar för att samla fotbollsfrågor gentemot bl.a. kommunen. Vinterträning och 

konstgräs var prioriterat område från början, 2008 blir fullstor fotbollshall huvudfokus för arbets-

gruppen. Idag finns en aktiv fotbollsgrupp med 4 representanter för alla fotbollsföreningar i Piteå.  

 

Fotbollen är den klart största verksamheten i Piteå där cirka var tredje sammankomst står för fot-

bollen. Damerna har sedan 2009 år ett lag i allsvenskan. Det finns en stor bredd med totalt 30 se-

nior- och juniorlag samt en stor ungdomsverksamhet. Unikt för Piteå är på ungdomssidan att fler 

flicklag än pojklag är anmälda till seriespel.  

 



 

 

   

 

   

Piteå har inte följt med i utvecklingen när det gäller tränings- och matchmöjligheter året om vilket 

är ett måste för att kunna behålla bredd och elitverksamhet. Avgörande faktor på högre nivåer är 

att kunna erbjuda bra förutsättningar så de engagerade tränare och spelare väljer Piteå. Samma sak 

gäller för att behålla ortens egna talanger. (Bil 1. Plan för fotbollsplanutveckling).  

3. Övertryckshall 

En övertryckshall är ett gigantiskt tält med flera lager dukar som bärs upp av att lufttrycket är 

högre på insidan. Hallen blåses upp genom att fläktar pumpar in luft för att behålla övertrycket 

och sedan står tältet utan stag. Det finns många olika varianter och leverantörer. De är bra isole-

rade och man får inte så stor energiförlust. Djurgårdens IF var den första svenska fotbollsklubben 

med övertryckshall på Hjorthagens IP. Övertryckshallen blåses upp i november och plockas ner i 

mars eller april. Det ger helt nya förutsättningar att spela fotboll vintertid. 

4. Leverantörer 

Det finns tre större leverantörer av övertryckshallar som alla har lite olika lösningar. Det som 

främst skiljer sig är typ av duk och fästanordning.    

 

 ScandiHall www.scandihall.se 

 Polarhall www.polarhall.fi 

 Air Dome www.saltex.fi 
 

5. Halltyp 

Fotbollshall i form av en övertryckshall utan läktare med fullstor fotbollsplan som anpassas uti-

från de väderförhållanden som råder i Piteå. Det finns Airdome i bla Ryssland som klarar extrema 

snömängder och på Island som klarar vindstyrkor upp mot 60 m/s. Airdomen i Trondheim rasade 

pga av handhavande fel och brist i tillsyn. 

 

 Planyta: 105 x 65 

 Tältyta: 115 x 75 

 Höjd: 20-21 m 

 

Tältduken består av dubbla membran med luft mellan (U-värde ned mot 1,2). Duken är mycket 

glatt och självrengörande samt är kraftig, har hög rivstyrka och är UV resistent. Totala storleken 

på duken är ca 14 800 m2 med en vikt på ca 25 ton uppdelad i 10-15 sektioner. Hallen tas ned på 

1-2 dagar och sätts upp på 4-7 dagar, görs med handkraft. Det behövs ett 50-tal personer vid upp-

/nedtagning (avtal med föreningslivet för upp-/nedtagning). (Bil 2. Airdome Junkohalli) 

6. Inomhusmiljö 

 Temperatur: 3-6 plusgrader. Träningstemperatur kan vara ned mot 3 plusgrader men drifts-

kostnaden blir marginell skillnad med denna gradförändring. 

 Uppvärmning: Returvärme från fjärrvärmen till största del spetsas med primärvärme max 10% 

vid behov. 

 Belysning: För träning 300 lux. Ljusgenomsläppet i duken åt båda hållen är stort. Det finns 

intresse från leverantör att prova LED belysning. 

 Ventilation: Mycket god ventilation i hallen, luften byts kontinuerligt i hallen.  

http://www.scandihall.se/
http://www.polarhall.fi/
http://www.saltex.fi/


 

 

   

 

   

 Bollnät: Kan behövas på kortsidor i tältet  

 Reklamytor: På insidan finns infästningsöglor som kan användas för att fästa reklam. 

 Konstgräs: FIFA 2-star 

 Färg: Vit altenativt silverfärgad rekommenderas för ljusgenomsläppet. Kan färgsättas utifrån 

önskemål. 

 
7. Utomhusmiljö 

Placering på Nolia/Norrstrand med kortsida mot friidrottshallen. Upp- och nedtagbar möjliggör 

året om nyttjande. Fundamenten grävs ned (ca 2 m djup) för att optimera nyttjandet av ytan som-

martid. Geoteknisk undersökning visar att pålning ej är nödvändigt men att isolering under grund-

balk och planyta förordas. Staket mot väg kan bli aktuellt. Avståndet till kraftledningen är mellan 

20-50 m och bedöms ej utgöra någon risk. (Bil. 3 Airdome skisser) 

8. Bygglov 

Området är planlagt som centrumverksamhet (C1), del av området är prickad mark men kan tas 

som en liten avvikelse. Tälthöjden är en avvikelse från detaljplanen. Tillfälligt bygglov söks på 5 

år med motivering att planarbete pågår och att en ny detaljplan ska tas fram under 2015.  

9. Snöhantering 

Duken har en så glatt yta att ingen snö ska fastna. Hantering av plogning och stora mängder snö 

måste dock tas i beaktande. Vid snöplogning kan det behövas en sarg mot tältet.  

10. Maskinhus 

I anslutning till hallen krävs ett maskinhus á ca 50 m2 för att rymma fläktar, reservaggregat, fjärr-

värmecentral, elcentral osv. Huset placeras vid bortre kortändan av Airdomen. 

11. Verksamhet 

Fotbollsträning och träningsmatcher utan publik. Helplan eller halvplan kan nyttjas. 

Vintersäsong 15/10-30/4.  

 Entrédörrar: 2-3 st (karusellportar) 

 Serviceport: 1 st 

 Nödutgångar: 6-8 st 

 
12. Servicefunktioner 

Omklädningsrum, WC/dusch, samlingslokal mm samnyttjas med friidrottshallen och Norrmalmia 

sporthall. 

13. Drift 

Löpande drift med daglig tillsyn, städ och vaktmästeri, snöskottning samordnas med ishallen och 

friidrottshallen.    

14. Risk och säkerhet 



 

 

   

 

   

 Hallen är godkänd för 150 personer. Brandkrav och krav på vindlaster tas med i upphandligen och 

ställs som krav på entreprenören. Byggnadens brandskydd ska utformas i enlighet med Boverkets 

byggregler BBR 20. Riskbedömning är genomförd och åtgärder för eliminering av risker tas med 

i upphandling och vid drift/skötselinstruktioner. (Bil. 4 Sannolikhet och konsekvens)   

 

AB PiteEnergi och Vattenfall har ledningarna på samma stolpar i anslutning till tänkt placering av 

Airdome. Pite Energis ledning har systemspänningen 45 kV och vattenfalls ledning har system-

spänningen 145 kV. Pite Energis ledning ligger närmast Airdomen och avståndet 25 m till 

Airdomen är tillräckligt (Pite Energis bedömning). Transformatorstationen märkt T-171 som står 

vid Airdomen, måste stå med minst 5 m från brännbar byggnadsdel, räknat från transformatorstat-

ionens närmsta vägg. 

 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallat Vattenfall, har tagit del av handlingarna för rubricerat 

program för ny byggnad s.k. Airdome med ett angivet/planerat byggavstånd på ca 25 meter från 

Vattenfalls närmaste anläggningsdel. Vattenfall har el-anläggningar i och i närheten av planområ-

det (130 kV- luftledning). Ingen förändring av markanvändning eller marknivå får göras i servi-

tut/ledningsrättsområdet. För ny elanläggning som placeras i närheten av Vattenfalls nätanlägg-

ning gäller att matningen till denna skall vara försedd med extra yttre isolation på så lång sträcka 

att isoleravstånden uppnås. En luftledning skall vara på ett betryggade avstånd, minst 20 meter, 

från platser där många människor samlas t.ex. allmän samlingsplats, skolgård, sportarena, cam-

pingplats, badplats och lekplats. Detta gäller även område för åskådare (Bil. 5 Yttrande från Vat-

tenfall) 

15. Anläggningsstöd 

Det finns möjlighet att söka bidrag med upp till 1 mkr för Övertryckshall via Svenska 

fotbollsförbundet. Projektmedlen är riktade mot nya projekt med Övertryckshallar. 

16. Övertryckshall kontra permanent hall 

Fördelar Nackdelar 

Maximalt nyttjande året om med 

upp/nedtagbar hall 

Hållbarhet 

(10 års garanti, 40 års livslängd) 

Fotbollen vill spela utomhus under 

sommaren. 

Kräver daglig säkerhetskontroll 

Billig investering jmf med byggnad Stor arbetsinsats vid upp/nedtagning 

Låg underhållskostnad Risk för slitage och nedsmutsning vid 

upp/nedtagning 

Ljusgenomsläpp i duken är hög  

Låg driftkostnad (duk med lågt U-värde)  

Kort anläggningstid  

Bra luftkvalité  

Flexibelt nyttjande av markytan   

Landmärke vintertid som lyser upp ett 

mörkt område 
 

 

 



 

 

   

 

   

17. Placering  

Ett flertal platser har tidigare utretts med uteslutitis av olika skäl. De mest aktuella platserna har 

varit Nolia/Norrstrand, Nordlunda och LF arena. Nordlunda och LF arena är inget alternativ som 

är genomförbart enligt arbetsgruppen. Alternativ som framhålls är Nolia/Norrstrand. Om detta ej 

är möjligt kan tänkbara alternativ vara Heden i Storfors eller Björklunda Öjebyn.  

Nolia/Norrstrand 

Fördelar Nackdelar 

Samnyttjande av lokaler i friidrottshallen 

och Norrmalmia  

Närhet till kraftledning (ok från 

Vattenfall) 

Närhet till skolor (kunna erbjuda 

fotboll/andra aktiviteter under skoltid, 

fotbollsgymnasium) 

VA-ledning korsar tänkt placering 

A-plan att nyttja vid Piteå Summergames Strider mot detaljplanen (detaljplanen 

ska justeras under 2015) 

Norrstrand som aktivitetsområde  

Närhet till fjärrvärme/returvärme  

Behov av uppvärmning/tining av LF 

arena minskas 

 

Ej störande för närboende  

Heden Storfors (behöver fortsatt utredning) 

Fördelar Nackdelar 

Färdig anläggning med infrastruktur 

samt närhet till förening, skola och 

föreningsservice. 

Storfors AIK äger anläggningen och har 

en konstgräsmatta som måste bytas. 

Restvärde på befintligt konstgräs är ca 

800000 kr.. 

Markarbete under själva fotbollsplanen 

är färdigt. 

Här krävs ytterligar utredning kring 

framtida ägarförhållanden och ansvar 

Närhet till skolor (kunna erbjuda 

fotboll/andra aktiviteter under skoltid) 

Ej centralt läge 

Närhet till fotbollsklass i Hortlax.  

Anslutning till bef fotbollshall gör att 

verksamhet som läger och cuper kan 

kombineras på ett bra sätt. 

 

Björklunda (behöver fortsatt utredning) 

Fördelar Nackdelar 

Närhet till skola Infrastruktur i form av parkeringar 

behöver lösas. 

Föreningskoppling Ej centralt läge 

 Markförhållanden kräver stora 

markarbeten 

 Störande för närboende? 

 

 



 

 

   

 

   

18. Investeringskalkyl 

 Intäkter Kostnader 

Betongfundament  4,7 

Markarbete (utesluter 

markisolering under plan) 

 3,6 

 

Tält inkl belysning och 

ventilation 

 8,5 

Maskinhus inkl undercen-

tral (ca 50 m2) 

 0,5 

 

Elinstallationer/anslutning  0,4 

Byggherrekostnad inkl 

anslutning till fjärrvärme 

 1,6 

Oförutsedda kostnader 

(10% exkl tältkostnad) 

 1,1 

 

Totalt  20,4 

   

Bidrag från SvFF, RF 1,0  

Beviljat VEP 2014 3 mkr 

ny konstgräsmatta 

3,0  

VA ledning (omdragning)  2,7 

 
19. Driftskalkyl 

 

 Kostnader Intäkter 

Lokal/planhyra  400 000 

Fjärrvärme 200 000  

Elenergi 250 000  

Vaktmästeri/städ 100 000  

Tidsplan 

Hösten 2015 uppstart markarbeten 

Hösten 2016 färdig anläggning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

   

Skisser 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

   

 
 

 

 

 


