
Christinaprojektet



Christinaprojektet, bakgrund

Bakgrund
Piteå växer och befolkningsmängden ökar, 

och så även behovet av fler förskole- och 
skolplatser. På Norrmalmområdet i 
centrala Piteå finns Norrmalmskolan 
belägen vilken idag kräver stora och 
kostsamma renoveringsåtgärder. 
Samtidigt finns möjlighet att bebygga 
markytan som är i direkt anslutning till 
Christinaskolan.



Utdrag ur Uppdragsbeskrivningen 

Projektet avser att möjliggöra:
- en flytt av Norrmalmskolans verksamhet till Christinaskolan 
- planera för bostadsbebyggelse på den frigjorda markytan tillsammans med markytan framför Rönnskolan.
 
Tilläggsuppdrag:
Projektet ska skyndsamt utreda fördelar och nackdelar med en flytt av stadsbibliotek till en lokalisering vid Löjan  1.  

Konsekvensbeskrivning ska göras med hänsyn för:
- totalekonomi gällande drift och investeringar
- verksamhet vid skola och bibliotek
- konsekvenser för övrig verksamhet i befintliga lokaler.

Förväntat resultat är att ny/upprustad skola öppnar 2019 
och att ett nytt attraktivt bostadskvarter med närhet 
till såväl centrum som natur och rekreation växer fram.

Christinaprojektet, uppdraget



Norrmalmskolan behålls och renoveras.

Renovering av Norrmalmsskolan, samt kök och matsal på Christinaskolan 
krävs. Reinvesteringsbehov inom 5 år på FolketsHus och biblioteket finns.
 

Scenario 0



Vy mot tillbyggnad för lågstadiet

Scenario 1



Scenario 1

Ny tillbyggnad för Låg-och Mellanstadie.

Tillbyggnad av 2500 m² på Christinaskolan för Låg och Mellanstadie samt renovering av kök 
och matsalar på Christinaskolan.
Reinvesteringsbehov inom 5 år på FolketsHus och biblioteket.

Påverkar ej restaurang, Nolia City Konferens eller bibliotek

• Beräkning enligt gällande marktaxa (Nästa år pris (2018) 613kr/kvm BTA + ev indexuppräkning) skattning  300 lgh    
snittyta 75 m² = 22 500 m² BTA



Scenario 2

Plan 1 Plan 2 Plan 3



Scenario 2

Ombyggnad delar av Folkets Hus till skoländamål samt ny tillbyggnad för 
Låg-och Mellanstadie.

Tillbyggnad av 1700 m² på Christinaskolan för Låg och Mellanstadiet. 
Ombyggnad delar av Folkets Hus samt renovering av kök och matsalar på Christinaskolan.

Påverkar ej restaurang, Nolia City Konferens eller bibliotek



Scenario 3

Plan 1 Plan 2 Plan 3



Scenario 3
Ombyggnad delar av Folkets Hus till skoländamål samt ny tillbyggnad för 
Låg-och Mellanstadie. Nolia restaurang blir skolkök och matsal.

Tillbyggnad av 1100 m² på Christinaskolan för Låg och Mellanstadiet. 
Ombyggnad utförs på delar av Folkets Hus. 
Nuvarande matsal bygg om till undervisningslokaler och nuvarande kök rivs. 
Noliarestaurangen byggs om till kök och matsal för skolan 83,2 mkr. 

Förslaget påverkar restaurang och Nolia City Konferens. Bibliotek påverkas ej.

• Beräkning enligt gällande marktaxa (Nästa år pris (2018) 613kr/kvm BTA + ev indexuppräkning) skattning  300 lgh    
snittyta 75 m² = 22 500 m² BTA



Scenario 4

Plan 1 Plan 2 Plan 3



Scenario 4
Christinaskolan renodlas för skoländamål

Verksamhet av ”allmänt intresse” avskärmas eller avvecklas från fastigheten och biblioteket 
flyttas till Löjan 1 (Stadsberget).

Bibliotek och Folketshus byggs om till skola. Christinaskolans kök rivs och matsalarna byggs om till 
undervisningslokaler. Noliarestaurangen samt del av A-salen blir skolkök och matsal.  

• Beräkning enligt gällande marktaxa (Nästa år pris (2018) 613kr/kvm BTA + ev indexuppräkning) skattning  300 lgh    
snittyta 75 m² = 22 500 m² BTA



Projektet är i ett tidigt skede, alla kostnader är grovt beräknade utifrån erfarenhetsvärden och schabloner. 

Sammanställning, kostnad



Sammanställning, tidplan

Uppskattad tid från inriktningsbeslut till färdigbyggd skola ca 40 månader, dvs 3,3 år

Här är vi nu. Beslut om inriktning krävs.



Sammanställning, konsekvenser

Scenario 1 (Nybyggnad 2500 m2). 
Fördel: Nya byggnader med hög yteffektivitet. Går att genomföra med kortaste tidplanen.

Nackdel: Dyr lösning. Tillkommande ytor innebär ökade driftskostnader. Stor risk att kommunen står med överytor i befintlig 
verksamhet.

Scenario 2 (Nybyggnad 1700 m2). 
Förutsättning: Nolia City  avvecklas från Folkets Hus.

Fördel: - 

Nackdel: Extern verksamhet blandas med skolans verksamhet. Tillkommande ytor innebär ökade driftskostnader. Stor risk att 
kommunen står med överytor i befintlig verksamhet. 

Scenario 0  (Norrmalmskolan behålls) 
Fördel: -

Nackdel: Innebär att ingen markyta frigörs för bostadsbyggnationer (ca 200-300 lägenheter). Trafiksituationen kring nuvarande 
Norrmalmskolan är kaotiskt och detta är svårt att lösa. 
Stor risk att kommunen står med överytor i befintlig verksamhet. Ersättningslokaler krävs under renovering (stor kostnad, ej 
medräknad i kalkyl).



Sammanställning

Tjänstemannastyrgrupp (FC inkl. kommunchef och Näringslivschef), projektgruppen samt 
representanter för skola och bibliotek med flera anser att scenario 4, dvs att 
Christinaskolan renodlas för skoländamål, är det långsiktigt bästa för Piteå. 

Scenario 3 (Nybyggnad 1100 m2). 
Förutsättning. NoliaCityKonferens och restaurang avvecklas från Folkets Hus.

Fördel: Positivt gestaltningsmässigt eftersom nuvarande skolkök rivs. Nyttjar ytor som eventuellt tillgängliggörs från verksamheter.
Trafiksituationen går att förbättra bla i och med nya skolentréer. All infart med tung trafik bort från Olof Palmes gata.

Nackdel: Biblioteket integreras i skolan vilket ger stor risk att det uppfattas som ett skolbibliotek och inte ett allmänt bibliotek.

Scenario 4 (Christinaskolan renodlas för skoländamål) 
Förutsättning. All verksamhet av ”allmänt intresse” avskärmas eller avvecklas från fastigheten. Bibliotek flyttas till Löjan 1 
(Stadsberget).

Fördel: Fastighetsperspektivet, nyttjar kommunala fastigheter som redan finns, minskar total yta. Skolans verksamhet renodlas i 
byggnaden. Ger bättre parkeringsmöjligheter, avgränsad utemiljö för yngre barn och trafiksituationen underlättas väsentligt. Bra 
ekonomisk lösning, både- kort och långsiktigt.  Möjliggör ytterligare bostadsbyggande och utveckling på Löjan 1.

Nackdel: Längre avstånd till bibliotek från skolan.



Löjan 1

Förslag från exploatör

Samhällsbyggnad



Planprogrammet innebär en låg exploateringsgrad
Wallstenshus intresse av att exploatera på Löjan är beroende av att de 
offentliga eller kommersiella lokalerna i markplan kan hyras ut

– Handelsstudie 2014 – Storgatan
– Stadsbibliotek

Löjan 1

Samhällsbyggnad



• Centralt läge
• Minst 1500 m2 biblioteksyta (helst samlat på ett våningsplan)

– Tidskriftsavdelning
– Allmänna grupprum (stor efterfrågan)
– Mötesytor – t.ex. Kafé och läs
– Allmänna toaletter

• 15 kontor (17-18 anställda) kan vara på separat plan
• Garage till bokbuss med möjlighet till in- och utlastning

Bibliotekets bedömda behov

Samhällsbyggnad



Förslag 3 MAF



Förslag 3 MAF



Förslag 3 MAF

Samhällsbyggnad



Wallstenshus: 
• Accepterar kraven att hålla sig till planprogrammet och angivna 

förutsättningar för höjder mm
• Hyreskostnad på ca 2 000 kr/kvm (oinredd, exkl. moms)
• Byggtid ca 18 mån, kan med rätt förutsättningar vara inflyttningsklart 

i slutet av 2019.

Löjan 1

Samhällsbyggnad





Samhällsbyggnad

Princip 2



Samhällsbyggnad

Princip 2


