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Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp i tkr 
 

Ungdomsishall LF 

 

2019: - 

2020: 20 000 

2021: 20 000 

 

Beskrivning av projektet:  
 
Nolia Ishall byggdes 1984 som en kombinerad ishall/utställningshall att användas för Piteåortens ungdom-

slag, 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 fun-

gerande verksamhet för ungdomsishockeyn. Vi står idag även inför ett byta av kylanläggningen som är väl-

digt sliten. Omklädningsrummen är väldigt slitna och har fuktskador. Fönstren skapar problem med kon-

dens som i sin tur innebär fuktskador på ytterväggarna. Ytterväggar är så konstruerade att trämaterial ligger 

direkt på asfalten och har synliga fuktskador.  

 

Inför Budget 2018 gjordes en omfattande utredning kring Nolia ishall av en grupp med representanter från 

Kultur och fritid, Fastighetskontoret och Piteå hockey. Utredningen fastställde att behovet av en ishall är 

stort och att Nolia ishall är i stort behov av en omfattande renovering. Fyra olika förslag på åtgärder togs 

fram där ett alternativ vara en ny ishall. Kultur och fritidsnämnden drev frågan om en ny ishall i budget 

2018 men fick avslag på äskade medel. Under hösten lyftes frågan kring inomhusklimatet i Nolia ishall av 

oroliga föräldrar. En utredning gjordes av Anticimex som visade att hallen ej var skadligt att vistas i men 

att det fanns behov av en del akuta åtgärder på byggnaden. Under vintern träffade Kultur och fritid tillsam-

mans med PHC kommunalråden då PHC lyfte sin vision om en ny ishall med placering bakom befintlig 

ishall på LF arena. PHC ville driva frågan om en ny ishall vidare och även kunna hitta lösningar för att 

hålla kostnaderna nere. De fick budskapet att arbeta vidare med frågan och komma tillbaka i VEP 2019.   

 

Tanken är att placera en ny ishall bakom befintlig ishall på LF arena. Hallarna skulle byggas ihop för att 

kunna samordna verksamhet, drift och is skötsel. Det finns många samordningsvinster med att ha två ishal-

lar bredvid varandra gällande verksamhet och drift. PHC har tillsammans med KPF tagit fram skisser samt 

utformning av den tänkta hallen. Utifrån dessa underlag kan det vara möjligt att bygga en ny ishall för ca 

40 mkr. 

 

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt) 

Om det byggs en ny ishall på LF arena måste den gamla hallen på Nolia renoveras alternativt rivas. 

 

Syfte/Mål: 
Få en fungerande ungdomsishall som täcker behov för ishockeyn för pojkar samt den växande damishock-

eyn och konståkningen. Med placering på LF uppnås stora samordningsvinster både i drift och verksamhet.  

 

Fullständig investeringskalkyl: 
 

Investering (beräkningsgrunder) 

Ny ishall , Ispist, Sarg samt nytt kylsystem som försörjer båda ishallarna 

 

 

 



 

 

   

 

   

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

 

 

 

2019:  

2020: 

2021: 

 

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt) 

 

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. En fungerande anläggning som täcker alla is idrotters behov.  

 

Utbildning arbete och näringsliv  

Ortens ökade attraktivitet ökar. 

 

Livsmiljö 

Bättre livsmiljö med en positiv mötesplats för ishockeyn och övriga is idrotter. 

 

Personal  

Arbetsmiljön i hallen förbättras och stora samordningsvinster. 


