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Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:             Belopp: 
 

Övertryckshall (Airdome) 

 

2017: 10 000 000 

2018: 

2019: 

 

Beskrivning av projektet:  
 

I VEP 2016-2018 togs beslut att avsätta upp till totalt 21,5 mkr för en övertryckshall (Airdome). Av dessa 

ligger 11,5 mkr i KS centrala pott i avvaktan på utredning om placering. Beslut om placering på No-

lia/Norrstrand togs i KS 2016-03-21. Ytterligare medel upp till 10 mkr tillförs 2017 enligt detta beslut.  

 

En övertryckshall är ett tält med flera lager dukar som bärs upp av att lufttrycket är högre på insidan. Hal-

len 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. Övertrycks-

hallen blåses upp i november och plockas ner i april. Hallen ger helt nya förutsättningar 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 match-

möjligheter året om vilket är ett måste för att kunna behålla bredd och elitverksamhet.  

 

- 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. 

 

Fullständig 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 



 

 

   

 

   

   

Ev bidrag från SvFF, RF 1,0  

Beviljat VEP 2014 3 mkr 

ny konstgräsmatta 

3,0  

VA ledning (omdragning)  2,7 

 

Driftskalkyl 

 Kostnader Intäkter 

Lokal/planhyra  400 000 

Fjärrvärme 200 000  

Elenergi 250 000  

Vaktmästeri/städ 100 000  

 

 

- Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) 

 

Ökade driftskostnader  

 

2017: 150 000 

2018: 150 000 

2019: 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. 

Tidsplan 

Hösten 2016 uppstart markarbeten 

Hösten 2017 färdig anläggning 

 

 

 

 
 



 

 

   

 

   

Skisser 

 


