
 

 

   

 

 

  Bilaga 2:13 

Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp: 
 

Nolia ishall 

 

2017: 

2018: 28 mkr 

2019: 28 mkr 

 

Beskrivning av projektet:  
 

Nolia Ishall byggdes 1984 som en kombinerad ishall/utställningshall att användas för Piteåortens 

ungdomslag, under sommarhalvåret användes den till olika marknader och vartannat år används 

den till Stora Nolia som utställningshall. Sedan fastigheten uppfördes har inga större renove-

ringsåtgärder gjorts och den är i stort behov att upprustning främst för att få en betydligt bättre in-

omhusmiljö men även för att få en väl fungerande verksamhet för ungdomsishockeyn. Vi står idag 

även inför ett byta av kylanläggningen som är väldigt sliten. Omklädningsrummen är väldigt 

slitna och har fuktskador. Fönstren skapar problem med kondens som i sin tur innebär fuktskador 

på ytterväggarna. Ytterväggar är så konstruerade att trämaterial ligger direkt på asfalten och har-

synliga fuktskador. Utifrån de behov som finns från, Kultur park fritid, hockeyn i Piteå, mässverk-

samheten Nolia AB samt det renoveringsbehov som finns för ishallen på Nolia har vi tittat på tre 

alternativ som fullt ut möter de behov som föreningarna KPF och Nolia AB beskriver samt ett al-

ternativ 4 som inte fullt ut möter dessa behov. 

 

Alternativ 1 ett bygger på en fullständig renovering av hallen inklusive helt ny ispist med tjäl-

skydd. Bedömd kostnad 54 mkr. 

 

Alternativ 2 är en renovering av hallen med en lägre ambitionsnivå och kortare livslängd som 

följd. En sådan renovering skulle även innebära att delar av underhållsbehovet kvarstår (ex yt-

skikt, yttertak inom en 5-10 år:s period). En sådan renovering bedöms kosta 40 mkr. 

 

Alternativ 3, en bedömning av vad det skulle kosta att bygga en ny hall och kostnadsmässigt är 

dessa två alternativ likvärdiga (56 mkr). Det vi inte tittat på när det gäller en ny hall är de ev sam-

ordningsvinster som kan uppnås om den nya hallen ex skulle byggas i anslutning till LF, ex sam-

nyttjande av serviceytor, omklädningsrum, ismaskin och ytor för ismaskinen mm. Troligen skulle 

en ny hall bli ett bättre alternativ. En annan aspekt är vad vi skall göra med nuvarande ishall ex 

rackethall eller bara en utställningshall, iså fall kräver även detta en upprustning av nuvarande 

hall. 

 

Alternativ 4, hallen byggs för 200 åskådarplatser med mobila läktare. Entrehallen anpassas för att 

kunna fungera som café. De befintliga omklädningsrummen renoveras och föreningsförråd byggs 

ovanför dessa (30 mkr). 

 

 
Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

 

 

 



 

 

   

 

   

Syfte/Mål: 
Åtgärda behov i fastighet och verksamhetsutrustning för att få en bättre inomhusmiljö men även 

för att få en väl fungerande verksamhet för ungdomsishockeyn samt förbättrad utställningslokla 

för Nolia. 
 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

 
 

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

 

 

 

2017:  

2018: 

2019: 

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

Minskat fastighetsunderhåll för fastighetskontoret. 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Bättre miljö för alla barn- o ungdomar som nyttjar ishallen. Ishallen är idag maximalt nyttjad under ispe-

rioden av barn och ungdomsishockeyn.  

 

Utbildning arbete och näringsliv  

Ortens ökade attraktivitet ökar. 

 

Livsmiljö 

Bättre livsmiljö med en positiv mötesplats för ishockeyn 

 

Personal  

Arbetsmiljön i hallen förbättras. 
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PROGRAMHANDLING  

Objekt: 1034     

Benämning: Nolia ishall   

Omfattning/avgränsning 

 
Programmet omfattar: 

 Nyttjandet av Nolia foajé byggnad 05 

 Ishall byggnad 02 

 

Kalkyler skall separeras för  

 Mässanpassningar 

 Verksamhetstillbehör som sarg, ljudanläggning, resultattavla. 

 Alternativa kalkyler för kylanläggningen. 

 Driftkostnadskonsekvenser skall tydliggöras 

 Titta på en nybyggnad som alternativ 

 

 

1. Sammanfattning 
 

Utifrån de behov som finns från, Kultur park fritid, hockeyn i Piteå, mässverksamheten Nolia AB 

samt det renoveringsbehov som finns för ishallen på Nolia har vi tittat på tre alternativ som fullt ut 

möter de behov som föreningarna KPF och Nolia AB beskriver samt ett alternativ 4 som inte fullt 

ut möter dessa behov. 

 

 

Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4

Helt ny hall byggs på annan plats X

Hallen renoveras, nya ytterväggar och tak inkl takkonstruktion X

Stora delar av ytterväggar och takkonstruktion behålls och renoveras. X

Säkra för fuktskador X

Ytterväggar renoveras 60 cm nerifrån X

Pågjutning av och nya slingor på den befintliga ispisten X X

Ny ispist X

Ny kylanläggning X X X

Renovering av el, vvs och svagström X X X

Mässanpassningar X X X

Befintliga omklädnighsrum rivs och byggs upp på nytt på samma ställe X

Tillbyggnad för omklädningsrum X X

Tillbyggnad för förråd, garage och apparatrum X X X

2 mobila läktare istället för fasta X

Föreningsförråd plan 2 ovanför omklädningsrummen X

Sarg från LF X

Cafe i befintliga ytor foaje inred receptionen X

Kostnad 54 mkr 40 mkr 56 mkr 30 mkr



   Bilaga 1 

 
 

          2016-04-22 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post   Webbadress 
941 85 PITEÅ   Stadshuset 0911-960 00 fastighetsochserviceforvaltningen@pitea.se www.pitea.se/kommun  
  2 

 

Alternativ 1 ett bygger på en fullständig renovering av hallen inklusive helt ny ispist med 

tjälskydd, som en jämförelse har vi gjort ett  

 

Alternativ 2 är en renovering av hallen med en lägre ambitionsnivå och kortare livslängd som 

följd. En sådan renovering skulle även innebära att delar av underhållsbehovet kvarstår (ex ytskikt 

yttertak inom en 5-10 år:s period). En sådan renovering bedöms kosta 39 mkr. 

 

Alternativ 3, en bedömning av vad det skulle kosta att bygga en ny hall och kostnadsmässigt är 

dessa två alternativ likvärdiga. Det vi inte tittat på när det gäller en ny hall är de ev 

samordningsvinster som kan uppnås om den nya hallen ex skulle byggas i anslutning till LF, ex 

samnyttjande av serviceytor, omklädningsrum, ismaskin och ytor för ismaskinen mm. Troligen 

skulle en ny hall bli ett bättre alternativ. En annan aspekt är vad vi skall göra med nuvarande ishall 

ex rackethall eller bara en utställningshall, iså fall kräver även detta en upprustning av nuvarande 

hall.  

 

Alternativ 4, hallen byggs för 200 åskådarplatser med mobila läktare. Entrehallen anpassas för att 

kunna fungera som café. De befintliga omklädningsrummen renoveras och föreningsförråd byggs 

ovanför dessa. 

 

2. Organisation 
Förstudie och program 

Jenny Axelsson  Piteå Kommun Kultur o fritid 

Anders Johansson  Piteå Kommun Kultur o fritid 

Stefan Bengtsson   Piteå Kommun Fastighets o service  

Roger Sahlen     Nolia AB 

Annica Nordlöf  Nolia AB 

Peter Nordlund  Piteå Hockey 

Torbjörn Lundgren   Piteå Hockey 

Lars Lindgren  Sakkunnig 

    

 

3. Bakgrund och nuläge   
 

3.1. Nuläge för objektet  
Nolia Ishall byggdes 1984 som en kombinerad ishall/utställningshall att 

användas för Piteåortens ungdomslag, under sommarhalvåret användes den till 

olika marknader och vartannat år används den till Stora Nolia som 

utställningshall. 

 

Sedan fastigheten uppfördes har inga större renoveringsåtgärder gjorts och den 

är i stort behov att upprustning främst för att få en betydligt bättre inomhusmiljö 

men även för att få en väl fungerande verksamhet för ungdomsishockeyn. Vi 
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står idag även inför ett byta av kylanläggningen som är väldigt sliten. 

Omklädningsrummen är väldigt slitna och har fuktskador. Fönstren skapar 

problem med kondens som i sin tur innebär fuktskador på ytterväggarna. 

Ytterväggar är så konstruerade att trämaterial ligger direkt på asfalten och har 

synliga fuktskador. För mer information ang hallen se bilaga 3-5. 

 

4. Behov av förändring/investering  
 

4.1. Verksamhetens behov  

Alternativ 1-3 

Hallen byggs för hockey med 500 publikplatser, hallen anpassas även för utställningar, 

mässor och andra publika evenemang under sommarperioden för 2500 besökare. 

Väggar och tak bör vara isolerade, takhöjden minst 5 m till belysning eller 

konstruktioner. I eller i direkt anslutning till hallen skall det omklädningsrum 

domarrum föreningsförråd, sliprum mm (Enligt Ishockey förbundets skrift ”Bygga 

ishall”). En hall av det här slaget är godkänd för serieverksamhet upp till och med 

division 2, enligt klassificering J20 Superelit. I Hockeyförbundets skrift ” bygga Ishall” 

benämns en sådan hall för Publikhall C. 

 

 Alternativ 4  

Detta alternativ innebär att det blir en träningshall B med 200 publikplatser 

enligt hockeyförbundets nomenklatur. Detta alternativ tillgodoser inte de 

beskrivna behoven fullt ut. 

4.1.1. Lokalens utformning  

Hockey 
Hänvisning till dokument ”Bygga Ishall - Publikhall C” 

 

Omklädningsrum, wc, dusch 6st   (+ 2 i nolia entre) sid31 

Föreningsförråd 12st (Värme,vent + galler?)        sid38  3.11 

Sliprum  1st (Vent, utsug +värme)  sid38  3.7 

Tvättstuga  1st   sid38  3.12 

Teorirum  1st   sid39  3.14 

Domarrum  1st   sid37  3.9  

Cafeteria/ Samlingsplats 50pers 

Fys och uppvärmningsyta 

Avbytarbås   Enligt rekommendation från swe.hockey 

Sekretariat inklusive avbytarbås Enligt rekommendation från swe.hockey 

Ljud&ljus   Enligt rekommendation från swe.hockey 

Läkarrum     Nyttja befintligt rum i Foajén.  

 

Tillbyggnad av hallen ca 10- 13 m på framsidan för att tillskapa ovanstående ytor 
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Rinken flyttas mot södra väggen för att skapa utrymmen för en läktare. 

Café typ Pitholms sporthall. Hiss till Café/läktare. 

 

Tillbyggnad av garage/verkstad för ismaskinen på baksidan.  

Tillbyggnad av kylmaskinrum i nära anslutning till fläktrummet. 

Media plattform så att det går att filma matcher (live Arena)  
Goalpeg skall finnas 

 

Yta för att kunna stå och skjuta (utan skridskor)nät, mål 

 

 

Utställningar och övriga arrangemang 
Ventilationen är viktig förstås, den ska även klara av en del matos under mässor och ha 

en låg ljudnivå. Den ventilation som finns idag fungerar under Stora Nolia. 

 Diskrum för utställare, önskvärt är ett i varje ände av hallen, Alternativt ett väl 

tilltaget rum med flera hoar och bra med bänkytor. 

 En utställartoalett som går att programmera med sifferkod/tagg. (låsning) 

 Vattenanslutningar på strategiska platser i hallen, helst från taket också. Som i 

Skoogs Arena. 

 Avlopp på strategiska platser, med relativt kort mellanrum. 

 Eluttag väggar och tak, 1‐fas och 3‐fas. Även där som i Skoogs Arena. Helst med 

höj och sänkbara skenor. 

 2 höga portar, traktor ska kunna köra in om det behövs. 

 Idag finns ledningar i taket dragna för gasol på några ställen, utfört av IVAB vid 

tidigare mässor. Önskvärt är fasta installationer i stället. 

 Ett antal luckor i långsidornas ytterväggar där man kan dra ut ledningar vid behov. 

Till gasolskåp eller vatten m.m. 

 Fasta eluttag på utsidan av hallen, 1‐fas och 3‐fas. (till kylbilar och montrar under 

mässor). 

 Cafédel som vi pratade om och såg i de andrahallarna är en bra idé 

 Ett hyfsat högtalarsystem som även går att använda till utrop. 

 Internet, både fast lina och WiFi. 

 Minst den golvyta disponibel för mässor som finns idag i hallen. 

 En fundering är om man kanske kunde bygga ut så pass mycket att det finns plats 

att förvara sargen på vid mässor och ev andra events. 

4.1.2. Tillgänglighet 
Hallen skall vara tillgänglig för alla. 

4.2. Fastighetstekniska investeringsåtgärder: 
  

4.2.1. Värme & ventilation:  
Nytt ventilationssystem, med värmebatterier på tilluften 
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Ny avfuktning 

Återvinnig från kylmaskin 

 Behovsstyrning  

4.2.2. El, starkström 
Befintlig belysning kompletteras 

Nytt elsystem inkl centraler mm 

4.2.3. Svagström 
Inbrottslarm 

Brandlarm talat utrymningslarm 

Styrsystem 

Passersystem 

Datasystem 

Mässanpassning 

4.2.4. Säkerhet 
Fler utrymningsvägar för att klara personbelastningen under mässverksamhet. 

4.2.5. Kylanläggning 
Alt 1 

Ny ispist med tjälskydd 

Ny kylmaskin 

 

Alt 2 

Nya kylslingor gjuts in i en 70 mm tjockt kaka ovan på den befintliga ispisten. 

Ny kylmaskin 

 

Alt 3 

Ny ishall byggs på annan plats 

 

Alt 4 

Nya kylslingor gjuts in i en 70 mm tjockt kaka ovan på den befintliga ispisten. 

Ny kylmaskin 

 

4.2.6. Stomme och utvändigt byggnad 
Dagvatten ses över  

Omhändertagande av vatten från takavattning 

 

Alternativ 1 

Nya ytterväggar 

Nytt Ytskikt yttertak 

Ny takkonstruktion (nya fackverk mm) 

Åtgärder på Sockel enligt statusbedömning gjord av Ramböll. 

Ny ispist med tjälskydd 
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Tillbyggnad för omklädningsrum förråd, garage och apparatrum. 

 

Alternativ 2 

Yttertak och takkonstruktion behålls och fackverken brandskyddas genom målning. 

Ytterväggar kapas ca 40 cm nerifrån och de fuktproblem som finns åtgärdas. 

Översyn och målning av ytskikten i hallen 

Reparation fasad 

 

Alternativ 3 

En ny hall byggs på annan plats 

 

Alternativ 4 
Yttertak och takkonstruktion behålls och fackverken brandskyddas genom målning. 

Ytterväggar kapas ca 40 cm nerifrån och de fuktproblem som finns åtgärdas. 

Översyn och målning av ytskikten i hallen 

Reparation fasad 

4.2.7. Sanitet 
Ny servisledning 

Ny porslin mm i omklädning och WC 

Anpassningar för mässverksamhet 
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4.2.9. Inredning och verksamhetstillbehör 
Ny sarg 1 mkr i alternativ 4 gamla sargen från LF Arena 

Ljudanläggning 100 tkr  

Resultattavla 100 tkr  

Inredning i övrigt 550 tkr 

 

5. Investeringskalkyl 
 

 
 

 

6. Problematisering 
Under arbetets gång har en rad frågeställningar dykt upp. Vad innebär det kostnadsmässigt att 

bygga en ny hall istället för att renovera nuvarande hall. Bedömningen är att en total upprustning 

är relativt likvärdig kostnadsmässigt med en byggnation av ny hall på annan plats. Det vi inte tittat 

på är vad det innebär att bygga en ny hall i anslutning till exempelvis LF- Arena, här kan vi tänka 

oss att det finns ett antal samordningsvinster både då det gäller investeringskostnader och 

driftkostnader. Konkret handlar det bland annat om samnyttjande av omklädningsrum, ismaskin 

,lokaler för ismaskin samt övriga serviceytor. Frågan uppstår även om vad vi skulle göra med 

nuvarande hall, här finns flera alternativ bla ny Rackethall istället för den som idag hyrs på 

backens industriområde.  

 

TEKNIK Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4

SUMMA ENTREPRENADKOSTNAD 41 575 000 29 475 000 41 675 000 23 025 000

EXTERN ENTREPRENADKOSTNAD 41 450 000 29 350 000 41 550 000 22 935 000

INTERN ENTREPRENADKOSTNAD 125 000 125 000 125 000 90 000

OFÖRUTSETT OCH PROJEKTFÖRÄNDRINGAR 6 217 500 4 402 500 6 232 500 3 440 250

BYGGHERREKOSTNADER 5 470 000 5 470 000 6 970 000 3 640 000

SUM M A PROJEKT 53 262 500 39 347 500 54 877 500 30 105 250
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7. Konsekvenser för verksamheterna 
 

Ersättningslokaler 

Byggtiden innebär att det kommer att bli störningar på föreningsverksamheten i hallen. Här gäller 

det för speciellt hockeyföreningarna att hitta fungerande lösningar. Det är viktigt att tidplanen 

förankras med berörda föreningar. Ombyggnationen bör i tid anpassas så att den inte stör Stornolia 

som är vart annat år. 

 

Flyttkostnader 

Inga flyttkostnader finns upptaget i detta projekt. 

 

Föreningarna och Nolia AB 

Se bilaga 1 

 

Kultur, park o fritid 

Se bilaga 2 

 



Renovering av Nolia 2 – Komplement till fastighetskontorets utredning 
 
 

Inledande arbete 
Med anledning av Nolia Ishalls aktuella standard samt behov av renovering så har följande 

förarbete genomförts: 

 Träff med Piteå hockey representant Peter Nordlund  

 Berörda representanter för verksamheten inbjöds till ett gemensamt studiebesök 

(Sunderbyn ishall samt Skellefteå C-hall) 

 Berörda verksamheter fick lämna in sina önskade behov 

 Monarken fick uppdrag att rita upp renoveringen 

 Teknisk träff (Fastighets- och servicekontoret, KPF och Monarken) 

 Revidering av ritning 

 Träff med Verksamheterna (NCK-PHC-SAIK-MSSK-PKK)  

 Kostnadsberäkningar av Fastighets- och serviceförvaltningen 

 Framtagande av detta PM 

 

 

Nyttjade under vinterhalvåret (2015-09-10  -  2016-03-31)  

Hallen har idag mycket hög nyttjandegrad. En sammanfattning av hallen användning under 

ovanstående 6 månader: 

 

- Piteå Skolor    275 timmar 

- Allmänhetens åkning    395 timmar 

- Föreningar 

(PHC, PKK, MSSK etc.)  1016 timmar 

- Privat/företag      22 timmar 

Totalt:   1708 timmar 

 

Nyttjandegraden var något högre under denna säsong än året innan. 

 

 

Nyttjande under sommarhalvåret ett ”Noliaår” (2014-04-01  -  2014-09-10) 

 

- Euro Expo industrimässa   127 timmar 

- Lions     349 timmar 

- Nolia AB   1215 timmar 

- Piteå Summer Games    951 timmar 

- Hundutställning      24 timmar 

Totalt:    2666 timmar 

 

 

Nyttjande totalt 

Nolia 2 är under ett Noliaår bokad totalt 4374 timmar. Under ”Icke Noliaår” är den bokad 

drygt 3100 timmar.  

 

 

 

 



En hallrenovering har fyra syften: 

1. Att säkra och stärka ungdomsishockeyn för tjejer och killar 

2. Att stärka Nolias mässkoncept och utveckla PHC:s lägerverksamhet  

3. Att öka nyttjandet av hallen under sommarhalvåret 

4. Ytterligare mervärden 

 

 

1. Att säkra och stärka ungdomsishockeyn för tjejer och killar 

1.1 Klimatsäkra ungdomsinhockeyn 

Säsongen för de ideellt drivna uterinkarna i kommunen förkortas löpande till följd av 

klimatförändringarna. Bara för 15-20 år sedan var det vanligt att det fanns is på uterinkarna i 

mitten av nov/början av december. Idag är de få uterinkar som har is innan jul. Detta till följd 

av milda höstar med mycket regn. Utesäsongen kortas också i slutet av säsongen när vårsolen 

ofta sätter stop för spel på uterinkarna i början av mars. Om klimatförändringen fortsätter så 

är det bara en tidsfråga innan de flesta uterinkar försvunnit eftersom det är för kostsamt att 

spola upp en uterink för 2-3 månaders nyttjande. Det är högst rimligt att tro att en 

förutsättning för att kunna bedriva ishockey överhuvud taget på sikt är konstfrusna 

anläggningar. Detta kommer i sin tur att öka trycket på befintliga konstfrusna anläggningar 

och ett behov av nya anläggningar kommer också att uppstå.  Projektet är därför att betrakta 

som en strategisk framtidssatsning för Piteå Kommun. 

 

1.2 Tjejhockey på stark frammarsch i kommunen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSSK flicklag jobbar just nu med 3 stycken olika träningsgrupper som också representerar de 

lag som finns. Den yngsta truppen följer Tre Kronor Hockeyskolas koncept och spelar 

smålagsspel tvärsöver en zon. Övriga två träningsgrupper delar plan vid träning och den äldre 

gruppen födda 03 och äldre spelar Tjej2an (Division 2) tillsammans med Luleå. Gruppen i 

mitten bildar vanligtvis 2 stycken lag och spelar Tjejligan som är en sammandragsserie.   

MSSK har cirka 50 stycken spelare registrerade i föreningen, men vi har cirka 65 stycken 

spelare som är med på våra träningar då tjejer som är registrerade för exempelvis PHC väljer 

att träna med oss också.  

Utvecklingen inom tjejhockey går snabbt och vi har de två senaste åren ökat antalet tjejer 

som vill spela hockey med 100 % per år!  



1.3 Killhockeyn 

Ungdomsishockeyn drivs gemensamt av föreningarna PHC/SAIK upp till att barnen är 12 år 

då alla barn övergår till att tillhöra PHC. Den senaste 5-årsperioden har deltagarantalet legat 

relativt konstant inom ungdomsishockeyn för barn mellan 6-15 år. Ca 40-50 spelare/årskull i 

de yngsta årskullarna och 15-20 spelare i de äldsta årskullarna är siffror som varit rätt 

konstanta.  

 

Under det första året man spelar hockey så går man skridskoskola. Under de därpå tre 

följande åren så genomförs matchspel i sammandragsform vid 6-7 helgdagar/säsong med 

föreningarna PHC/SAIK, Rosvik och Älvsbyn. När barnen blir 9-10 år vidtar seriespel på 

helplan och motståndarna kommer då från fyrkantsområdet. Det finns idag 364 killar som 

spelar hockey.    

 

1.4 Tjej- och killhockeyn totalt 

Totalt finns ca. 350 killar och ca 65 tjejer inom ungdomsishockeyn i Piteå. Det innebär att ca 

415 ungdomar nyttjar Nolia ishall kontinuerligt under vinterhalvåret. När det gäller 

killhockeyn så har den legat på en konstant och stabil nivå den senaste 5-årsperioden. 

Tjejhockeyn har haft en närmast explosionsartad utveckling som tros fortsätta. Framgångarna 

med SM-guldet för Luleå MSSK säsongen 2015-2016.    

 

 

2. Att stärka Nolias mässkoncept och utveckla PHC:s lägerverksamhet  

Nolia AB lever i ständig utveckling och hård konkurrens från andra mässarrangörer. Det finns 

enligt bolaget två huvudargument för en renovering av Noliahall 2. 

 

a) En betydligt bättre helhetslösning kan erbjudas vid nya, större evenemang. Skoogs Arena 

samt en renoverad Noliahall 2 skulle bilda en mycket bra helhetslösning för större mässor 

och kongresser.  Förbättringarna skulle även kunna innebära att ännu fler eventarrangörer 

skulle kunna vara intresserade av att göra arrangemang i anläggningen. 

   

b) Tekniska förbättringar gör mässarrangemangen enklare, billigare och bättre för Nolia och 

deras kunder. Här avses ett bättre helhetskoncept avseende ventilation, el, VA, 

hygienutrymmen etc.     
 

 

2.1 Utveckla PHC:s lägerverksamhet 

Med en renovering av Nolia ishall skulle det bli möjligheten att bedriva 

arrangemangsverksamhet samtidigt i både Skoogs och Nolia och på en avsevärd högre service 

och upplevelsenivå. Ökad möjlighet till att förlägga och arrangera träningsläger från egen och 

andra kommuner och kunna erbjuda både (ishall-friidrottshall och teorilokal samtidigt) samt 

möjlighet till enklare utspisning av mat. Detta skulle skapa och kunna utveckla en ny centralt 

belägen mötesplats! 

 

 

 

3. Att öka nyttjandet av hallen under sommarhalvåret 

Här finns möjligheten att kunna erbjuda spontan verksamhet i form av inlinesverksamhet på 

sommaren, försäsong för skate och parkour under april & maj.  KPF föreslås kalla till en 

workshop med berörda aktörer och föreningar för ett idéseminarium som syftar till att ta fram 

ytterligare nyttjandemöjligheter under sommarhalvåret, i synnerhet under icke Noliaår. 



 

 

4. Ytterligare mervärden  

- Höja stadens attraktivitet genom en fin arena för ungdomsidrott 

- Skapa en modern, driftssäker anläggning med bra funktion (lämna utrustning, 

förrådsutrymmen mm.) 

- Återanvända viss utrustningen vid annan anläggning utomhus (sarg, ismaskin, ev 

slingor och ev aggregat) 
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Konsekvensanalys 
 

Nolia ishall och Skoogs Arena: 

Då vi idag ser framåt kan vi konstatera att vi har och under en längre tid haft full verksamhet i 

Nolia ishall. Tilläggas är att en ny curlingklubb är i startgroparna och har bildats. 

Verksamheten i nyrenoverade Skoogs Arena ökar successivt med en ökad daglig verksamhet 

där skolan och inte minst Piteå Bouleklubb står som brukare. Skoogs Arena har potential att  

öka nyttjandegraden ytterligare såväl på dag som kvällstid.  

Med anledning av att vi tillsammans med verksamheten tagit fram olika alternativ för en 

renovering av Nolia ishall, vill vi från Kultur, Park och Fritid nämna vilka möjligheter som 

finns men även farhågor som vi anser medfölja vid alt 4. 

 

Anläggningar i anslutning: 

Då det även beslutats av förlägga Fotbollshall på Noliaområdet så innebär detta även en 

ytterligare och i omfattning stor verksamhet (många lag samtidigt) med tanke på ytan som 

tillkommer med ytterligare behov av omklädningsrum och inte minst teori/samlingslokal. 

 

Dessutom invigs en helt ny Aktivitetspark under hösten 2016. Möjlighet till att skapa en 

kvalitativ levande mötesplats är stor. 

 

Omklädningsrum: 

I dagsläget så finns det totalt 8 st. omklädningsrum i Nolia hallarna som till antalet på ett 

fullgott sätt idag täcker den dagliga verksamheten. Dessa är fördelade på 4 st som är 

undermåliga i kvalité och till ytan för små omklädningsrum i ishallen samt 4 st. nyrenoverade 

i foajén. Samtida arrangemang (tävlingar, cuper) kan däremot inte genomföras med anledning 

av antalet omklädningsrum samt behov av serveringsyta i nuvarande foajé. Den framtida 

planerade verksamheten kommer sålunda påverka den nuvarande verksamheten negativt och 

försvåra uthyrning och det för oss och medborgarna önskade maximala nyttjandet. Vilket 

även kommer att påverka intäkterna. 

 

Biutrymmen/förråd: 

Dessa ser vi tillsammans med verksamheten (föreningar-skola mm) som ett framtida steg att 

förenkla tillgängligheten och därigenom öka nyttjandegraden och den spontana verksamheten 

ytterligare. 

 

Café/samlingsal: 

Befintliga samlingssalen i foajén klarar till ytan endast inrymma ca 15 personer vilket inte 

klarar det aktuella behovet som finns idag. Det framtida rimliga behovet är att kunna erbjuda 

en samlingslokal för minst 35- personer. Ett för verksamheten väl anpassat café och 

samlingsal skulle vara en möjlighet för oss tillsammans att skapa goda förutsättningar för 

daglig verksamhet, arrangemang och inte minst en levande mötesplats. 

 

 
 



 

RAPPORT 

 STATUSBEDÖMNING NOLIA ISHALL 

 

 
 

FÖRHANDSKOPIA 

2015-06-30 

 



 

 

 
O:\PIT\248111\PL\14_Informationsmängder\Akt 08 Utredning ishall\Rapport Nolia Ishall .docx 2015-06-30 

 

 

Uppdrag: 248111,aktivitet 08 Utredning Nolia Ishall 

Titel på rapport: Statusbedömning Nolia Ishall 

  

Datum: 2015-06-30 

Medverkande  

Beställare: Piteå kommun, Fastighets- och servicekontoret 

Kontaktperson: Stefan Bengtsson 

  

Konsult: Tyréns AB 

Uppdragsansvarig: Veronica Bäcklund 

Handläggare: Robert Nordlund 

Revideringar  

Revideringsdatum ÅR-MÅN-DAG 

Författare: 

Datum: 2015-06-30 

 

Datum 

Bilagor: 

 

Tyréns AB 

Belonasvängen 2B 

941 52 Piteå 

Besök: Belonasvängen 2B 

 

Tel: 010 452 20 00   

www.tyrens.se 

 

Säte: Stockholm 

Org.Nr: 556194-7986 

http://www.tyrens.se/


 

 

 

 
 2015-06-30 

 

  
O:\PIT\248111\PL\14_Informationsmängder\Akt 08 Utredning ishall\Rapport Nolia Ishall .docx 
 

3(11) 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning............................................................................................................. 4 

2 Bakgrund ............................................................................................................ 4 

3 Konstruktionsförutsättningar ........................................................................... 5 

4       Åtgärdsförslag och rekommendationer…………………………………………..11 

  
  



 

 

 
O:\PIT\248111\PL\14_Informationsmängder\Akt 08 Utredning ishall\Rapport Nolia Ishall .docx 2015-06-30 

 

 

1 Inledning 

Piteå kommuns fastighets- och servicekontor har anlitat Tyréns för att utreda statusen 
på Nolia Ishall och om den går att bygga om enligt framtaget förslag och vilka åtgärder 
som i så fall krävs för detta. Friidrottshallen numera Skoogs Arena som är ihopbyggd 
via entrén mellan byggnaderna, har renoverats senaste året. 

 

Med tiden byggdes den om till delvis kontor och delvis friidrottshall och där var 
innerväggarna angripna av fukt och mögelpåväxt på grund av att kondensskyddet och 
yttertaket inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. Syftet med denna rapport blir att 
undersöka statusen på ishallen så den inte har samma problem som friidrottshallen en 
gång hade. 

 

2 Bakgrund 

Nolia Ishall byggdes 1984 som en kombinerad ishall/utställningshall att användas för 
Piteåortens ungdomslag och under sommarhalvåret används den till olika marknader 
och vartannat år används den till Stora Nolia som utställningshall. 

 

Sedan fastigheten uppfördes har inga större renoveringsåtgärder gjorts och den är i 
stort behov att upprustning främst för att få en betydligt bättre inomhusmiljö men även 
för att få en väl fungerande verksamhet för ungdomsishockeyn och bra logistik för 
dessa. 

 

Kylaggregatet är inte heller utbytt sedan starten och en översyn eller utbyte av detta 
känns nödvändigt. 
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Bild 1: Fasad söder 

3 Konstruktionsförutsättningar 

 

Golv:   Platta på mark med ingjuten markskiva   

 

Vägg: Platsgjuten betongsockel utvändigt, liggande korrigerad plåt ovanför 
betongsockel med bakomliggande gipsskiva(GNU), 120mm mineralull, 
45x120mm reglar c/c1200, ångspärr, 22mm liggande råspont. 

 

Tak:  Fackverkstakstolar med bärande plåt och isolering i tak(?) kondensskydd samt 
täckande takplåt. 
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Bild 2: Typsektionsritning 

 

Som framgår på ritningen så står väggreglar samt tryckimpregnerad syll direkt mot eller 
i betongsula. Ytvändig fasad sitter liggande plåt direkt skruvad mot gipskiva (GNU) där 
lufspalt saknas förutom i de horisontala korrigeringarna och ovanför fönsterna där 
luftspalt finns bakom stående TRP-plåt. Noterbart är att det inte är masonitbalk 
invändigt tak utan den bärande plåten syns som innertak och utvändigt tak är TRP-plåt 
med kondensskydd under. 
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Bild 3: Dagvattnet stänker på betongsockel 

 

            

På grund av att stuprören är för korta så stänker dagvattnet på betongsockeln som blir 
fuktmättad, och i sin tur kan fukten i marken och betongen sugas upp i 
träkonstruktionen invändigt som påverkas negativt. 
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Bild 4: Genomföringar ej tätade i plåtfasad 

 

        

På några ställen runt fasaden finns genomföringar som ej är tätade vilket medför att 
regnvatten och snö driver in och rinner ner i innerväggen och angriper byggmaterialet i 
väggarna. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Bild 3: Kondensutfällning insida vägg 

 

Nedanför fönster på vardera långsida syns fuktfläckar på insida vägg som runnit från 
fönster.  
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Bild 5: Synliga skador på träreglar 

 

Både syll och stående träreglar är ingjuten i betong, respektive stående, direkt på 
betong vilket medfört förhöjda värden i dessa och noterbart att mätningarna är gjorda 
vid torr väderlek och efter att hockeysäsongen var avslutad med avslaget kylaggregat.  
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4 Åtgärdsförslag och rekommendationer 

 

Ishallsmiljöer är speciella ur den synvinkeln att man under året har kallare 
inomhus än utomhus och då bildas kondens i tak, fönster och väggar 
särskilt vid säsongsstart när det ofta fortfarande är sommarvärme 
utomhus. 

 

Eftersom Nolia ishall till en början byggdes som utställningshall och inga 
större åtgärder är gjorda sen dess så är den i stort behov av upprustning 
för en eventuell tillbyggnad. Enligt utlåtande från Polygon ( se bifogad 
rapport) så finns brister i vägg- och golvkonstruktionen som på vissa 
ställen är angripna av fukt. 

 

Angående stomkonstruktionen (se bifogad rapport från Ramböll) så är 
hållbarheten i tak och väggkonstruktionen dimensionerad för en eventuell 
utbyggnad förutsatt att det inte sker någon ytterligare tilläggsisolering. Vid 
en tilläggsisolering i tak bör takkonstruktionen förstärkas. 
Takkonstruktionen bör hursomhelst ses över vid en ombyggnad så att 
kondensskydd, luftspalt och vattenavrinning har rätt funktionalitet. 
Eftersom man har kallt inomhus större delen av vintern så har man inte 
samma problem med värmeförluster genom tak och med efterföljande 
kondensproblem. Däremot när isen spolas upp under hösten får man en 
väldigt hög luftfuktighet och därför viktigt att man har en tillfredsställande 
och effektiv ventilation. 

 

För att få en bra inomhusmiljö att vistas i för alla och en fastighet som står 
sig långt över tiden, river man förslagsvis bort befintliga väggar, och 
avlägsnar så mycket organiskt material som bara möjligt, behåller tak, 
men ser över detta. Betongsockel och stomkonstruktion behålls och 
väggar ersätts med sandwichelement och bygger ut enligt uppritat 
förslag. Utvändig fasad med samma utseende som Skoogs Arena. Övriga 
tekniker, ventilation, vs och el, kylanläggning ses över för att få en 
driftsmiljö som går i linje med det energiprogram som Piteå Kommun, där 
man har som mål att minska energianvändningen i kommunens 
fastigheter med 30 procent fram till 2020. 
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SKISSBILAGA  

Polygons projektnummer  

181526140116  
Skadenummer/försäkringsnummer  

refnr. 1135411  

 Skiss  

 
Beskrivning  

      

    

Rött = 
pågående 
fuktskador 
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Nolia Ishall 
 

Väggar består av betongsockel som är ca. 1m hög, pl åtfasad direkt på gnu som 
slutar uppe på betongsockeln. Träreglar, isolering,  plastfolie, råspont samt 
spånskiva, tryckimpregnerad bräda 90x30mm längst ne r mot och ner under 
marknivå på insidan av betongsockeln. Målade isoler skivor under och över 
fönsterraden. 
Golv består av asfalt ca. 2,5m in från ytterväggarn a i övrigt gjuten 
betongplatta. 
I inspektionshål tagna ovanför betongsockeln finns inga synliga skador eller 
förhöjda fuktvärden i gnu, reglar eller isolering. 
 
Synliga fuktskador på masonitskivor för fönstren oc h på målade isolerskivor 
under fönstren runt om hela hallen. Synliga fuktska dor på väggskivor och 
takskivor inne i materialförråden, Förmodligen från  kondensbildning under viss 
tid av året. 
Materialförråden har en träkonstruktion som står di rekt på asfaltbeläggningen.  
 
Synliga fuktskador på nederkant reglar i yttervägga r, ca. 40 cm upp i 
inspektionshål, synliga skador på tryckimpregnerad bräda som ligger ner i 
asfalten runt om hela hallen i ytterväggarna. Förmo dligen från uppsug via 
marken. 
Kraftigt förhöjda fuktvärden i gipsväggar runt rum där ismaskinen står ca. 40 
cm upp samt i ytterväggen vid plåtdörr på baksidan (östra sidan)ca. 80 cm upp, 
se röd markering på ritningen. Förmodligen från vat ten från ismaskinen och att 
vatten kan rinna in utifrån vid dörren. 
Tak ovanför omklädningsdel, inga synliga skador ell er förhöjda fuktvärden. 
Fuktmätning ej gjord inne i omklädningsdelen. Omklä dningsdelen har en 
uppreglad träkonstruktion direkt på asfalt/betongpl atta. 
 
Utvändiga takavlopp slutar i överkant betongsockel,  synliga fuktfläckar på 
sockeln vid varje takavlopp. Detta kan påverka träk onstruktionen på insidan av 
betongsockeln. 
 
sammanfattning: fuktfläckar på skivor för fönstren,  isolering under fönstren, 
vägg och takskivor inne i materialförråden. 
Fuktskador på den tryckimpregnerade brädan som ligg er ner i asfalten runt om 
samtliga ytterväggar, nederkant av väggreglar mot m arken. 
Pågående fuktskador i väggarna runt ismaskinsrummet  samt i ytterväggen vid 
plåtdörren på östra sidan. 
 
Träkonstruktionen i materialförråden och omklädning sdelen står direkt på 
asfalt/betongplattan på mark vilket är en riskkonst ruktion. 
Takavloppen utvändigt slutar mot husväggen, vilket kan leda in vatten under 
plattan och påverka en konstruktion av organsiskt m aterial.  
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FOTOBILAGA  

Polygons projektnummer  

181526140116  
Skadenummer/försäkringsnummer  

refnr. 1135411  

 Bild 1 Bild 2 

  

Bild 1, beskrivning Bild 2, beskrivning 

tryckimpregnerad bräda som ligger ner i asfalten gnu bakom plåtfasaden, inga synliga skador eller 
förhöjda fuktvärden 

Bild 3 Bild 4 

  

Bild 3, beskrivning Bild 4, beskrivning 

fuktrosor på masonitskivor för fönstren och på 
målad isolering under fönstren 

rum till till ismaskin, vid dörr på långsidan, synliga 
fuktskador 
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FOTOBILAGA  

Polygons projektnummer  

181526140116  
Skadenummer/försäkringsnummer  

refnr. 1135411  

 Bild 5 Bild 6 

  

Bild 5, beskrivning Bild 6, beskrivning 

rum för ismaskinen, förhöjda fuktvärden i 
gipsväggen ca. 40cm upp 

plåt dörr på "baksidan" (mot öster), plåttröskel 
upprostad, hål ut, vatten kan rinna in, förhöjda 
fuktvärden i träväggen ca. 80 cm upp 

Bild 7 Bild 8 

  

Bild 7, beskrivning Bild 8, beskrivning 

"gamla" fuktrosor på målad isolering under fönster "gamla" fuktrosor på masonit som sitter för 
fönstren 
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FOTOBILAGA  

Polygons projektnummer  

181526140116  
Skadenummer/försäkringsnummer  

refnr. 1135411  

 Bild 9 Bild 10 

  

Bild 9, beskrivning Bild 10, beskrivning 

ishallen, mot omkl. ishallen, mot söderväggen, masonit för samtliga 
fönster 

Bild 11 Bild 12 

  

Bild 11, beskrivning Bild 12, beskrivning 

materialförråd, träkonstruktion direkt på asfalten "gamla" fukrosor på masonitskivor som satts för 
fönstren 
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FOTOBILAGA  

Polygons projektnummer  

181526140116  
Skadenummer/försäkringsnummer  

refnr. 1135411  

 Bild 13 Bild 14 

 

 
Bild 13, beskrivning Bild 14, beskrivning 

tryckimpregnerad bräda 90x30mm som ligger 
längst ner i och mot asfalten runt om ytterväggarna, 
synliga skador på brädan 

synliga fuktskador på reglar som går ner i asfalten 

Bild 15 Bild 16 

 

 
Bild 15, beskrivning Bild 16, beskrivning 

fasad utvändigt, synliga fuktfläckar under alla 
takavlopp 

tak ovanför omkl. inga synliga skador eller 
förhöjda fuktvärden 
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MÄTPROTOKOLL C  

Ort Signatur Datum Polygons projektnummer Skadenummer/försäkringsnummer 

Öjebyn PÖ 2015-05-07 181526140116 refnr. 1135411 

Beställare  Skadeplats 

Piteå Kommun 
Stefan Bengtsson 
. 
94185 PITEÅ 

 Nolia Ishall 
 Piteå 

Mätplats & Mätpunkt ishall y-väggar ishall y-väggar mtrl.frd vägg tak 
Material masonit, målad isol. impr. bräda trä masonit, byggboard 

D = Mätdjup (cm) 
H = Mäthöjd (cm) 

D 
H 

      
      

D 
H 

      
      

D 
H 

      
      

Datum Sign T (°C) RF (%) FK (%)       Instr.nr T (°C) RF (%) FK (%)       Instr.nr T (°C) RF (%) FK (%)       Instr.nr 

150507 pö           12      3706           18   3706           12      3706 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

Mätplats & Mätpunkt ismaskinsrum vägg östra väggen  vid dörr             
Material gips trä       

D = Mätdjup (cm) 
H = Mäthöjd (cm) 

D 
H 

      
      

D 
H 

      
      

D 
H 

      
      

Datum Sign T (°C) RF (%) FK (%)       Instr.nr T (°C) RF (%) FK (%)       Instr.nr T (°C) RF (%) FK (%)       Instr.nr 

150507 pö           >30      3706           >30      3706                           

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

Mätplats & Mätpunkt                                     
Material                   

D = Mätdjup (cm) 
H = Mäthöjd (cm) 

D 
H 

      
      

D 
H 

      
      

D 
H 

      
      

Datum Sign T (°C) RF (%) FK (%)       Instr.nr T (°C) RF (%) FK (%)       Instr.nr T (°C) RF (%) FK (%)       Instr.nr 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                         
T = Temperatur, RF = Relativ Fuktighet, FK = Fuktkvot 

Kommentarer 

gränsvärde för organiskt material <17 FK (fuktkvot) 
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Utredning av bärighet i konstruktion

SYFTE

Utredningen syftar till att ge en bild av hur fackverken och pelarna förhåller sig till
dagens normer kontra gällande normer (-1984), då ishallen byggdes, vid en
eventuell tilläggsisolering av taket. En bedömning av den bärande konstruktionens
allmänna skick ses även över.

Vidare görs en översyn gällande skicket på ishallens väggar, både utvändigt och
invändigt.

Utredning bärighet stomme

Vid första platsbesöket gjordes en uppmätning av fackverket och pelare som
underlag för hållfasthetsberäkningar/bedömning med dagens gällande normer
som grund. Uppmätningen gjordes för att relevanta relationshandlingar för
fackverken saknas.

Befintlig stomme är troligtvis dimensionerad för snölaster enligt SBN 1980, på 200
kg/m2, då hallen byggdes 1984. Motsvarande last med dagens normer skulle
innebära en snölast på 240 kg/m2 enl. BSV -97.

Med detta som underlag går det att göra följande bedömning:

· Vid en tilläggsisolering av yttertaket kan en ökad snömängd (med mindre
avsmältning/avglidning som följd) generera en betydande högre last. Vid
en eventuell tilläggsisolering bör detta beaktas. En förstärkning av
konstruktionen eller snöskottning är då alternativ att tillgå.

· Ska ishallens tak däremot inte tilläggsisoleras, och den nya utbyggnadens
tak inte genererar någon snöficka på befintligt tak, behövs inga vidare
åtgärder.

· Överlag så var skicket på både pelare och fackverk bra. Inga noterbara
skador eller synlig yttre åverkan noterades.
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Översyn fasad

Skicket på ishallens väggar utvändigt får anses som förhållandevis goda.
Diverse mindre håltagningar i fasaden skulle däremot behöva ses över och tätas
på lämpligt vis (se fig. 1 nedan).

Fig. 1.

På betongsockeln utvändigt gick det att se att armeringen ligger delvis exponerad
(se fig. 2 nedan) på ett antal ställen, vilket skulle behöva åtgärdas.
Flertalet vertikala sprickor kunde även noteras. Dessa skulle behöva åtgärdas då
det möjliggör korrosion av bakomliggande armering (se Fig. 3).

Fig. 2       Fig. 3
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