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FÖRORD 

Det här är ett examensarbete motsvarande 20 veckors studier eller 30 
högskolepoäng. 
Detta examensarbete är utfört av Azadeh Saiah vid Institutionen för 
Samhällsbyggnad, avdelning arkitektur på Luleå Tekniska Universitet och har 
varit den avslutande delen på civilingenjörs utbildningen Arkitektur.  
 
Arbetet berör Pontus Arena som ligger i centrala delen av Luleå och ägs av 
Luleå Kommun. Under åren har det vuxit fram ett intresse från bl.a. Plannja 
basket för modernisering av Pontus Arena gällande byggnaden och funktioner 
för basket och pågående verksamheter i Pontus Arena 
 
 Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Peder Enoksson, Projektledare 
inom byggsektionen på Luleå tekniska förvaltningen och min examinator, Per 
Persson, som har varit till stort hjälp och stöd under arbetets gång. 
Jag vill också tacka Tomas Åberg som gav mig möjligheten till detta arbete. 
Jag ägnar ett stort tack till min man Kourosh och mina två änglar, Atosa och 
Roxane för deras kärlek och stöd under alla dessa år. 
 
Maj 2010 
Azadeh Saiah 
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SAMMANFATTNING 

Examensarbetet handlar om ett uppdrag från tekniska förvaltningen som i sin tur 
har från Kommunfullmäktige erhållit uppdraget att utreda och kvalitetssäkra 
investeringsförslaget avseende Pontus Arena.  
 
Jag har deltagit i samarbetet mellan Tekniska Förvaltningen, Fritidsförvaltningen 
och arkitektbyrån Monarken. De tillsammans studerat sex förslag på om-och 
tillbyggnad av befintlig hall. 
 
Jag har använt mig av all information och fakta från olika möten i olika skeden 
av projektet och har tagit fram ett eget förslag för om-och tillbyggnation av 
Pontus Arena i Luleå. Förslaget krävde hänsyn till flera önskemål och dessutom 
hänsyn till de begränsningar som berodde bl.a. på byggnadens konstruktion. 
 
I detta arbete ingår en om-och tillbyggnad av Pontushallen till en modern 
basketarena som motsvarar dagens behov när det gäller internationella mått för 
spelplan för de olika sporter och aktiviteter i Pontus Arena. . Behovsanalys för 
källarvåningen av Pontus Arena där olika sportföreningar har sina verksamheter 
inklusive Bowlings kompani är en viktig del av arbetet som kommer att 
användas som underlag för framtida projektering av källarvåningen. Som mer 
detaljerat moment har lokalutformningen för Bowlings kompani studerats 
närmare. 
 
Resultatet av 3D-modellering visar på att med ett nära samarbete med supportrar 
tillsammans med tydligt uppsatta mål och visioner från klubbar skapas goda 
förutsättningar till, i det här fallet, en bra modernisering av en arena. 
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ABSTRACT 

The thesis deals with a mandate from technical management, which in turn has 
received the mandate from City Council to investigate the quality and safe 
investment proposal for Pontus Arena.  
 
I have participated in the cooperation between the Technical Management, 
Recreation Management and the architectural firm of monark. They studied 
together six proposals on the reconstruction and extension of the existing hall.  
 
I have used all the information and facts from various meetings at different 
stages of the project and have developed its own proposal for remodeling and 
construction of Pontus Arena in Luleå. This proposal called for account to 
several requests, and also into account the limitations due in particular on the 
building's construction.  
 
This work includes a complete rebuild and expansion of Pontus Hall into a 
modern basketball arena that meets current needs in the international dimensions 
of the playing field for various sports activities and in Pontus Arena. . Needs 
analysis for the basement of Pontus Arena where the various sports associations 
have their activities including Bowling Company is a key part of which will be 
used as a basis for future design of the basement. As more detailed design 
elements are local to Bowling Company studied more closely.  
 
The results of 3D modeling shows that with close cooperation with supporters 
along with clear goals and visions from the clubs to create good conditions, in 
this case, a good modernization of an arena.  
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1. INLEDNING 

Under tiden efter byggnation av Pontusarena på 60-talet har publikens önskemål 
förändrats. Resultatet på planen är inte det enda som lockar folk. Här kan 
människor umgås, få möjlighet att knyta nya kontakter och kan få köpa sig olika 
sorters mat och dryck. För att få människor att vilja se matchen på plats krävs 
det att deras krav blir tillgodosedda. Utformning, lokalisering, säkerhet, service, 
komfort och sikt är delar som tillsammans skapar den totala upplevelsen.  
Resultatet av 3D-modellering visar på att med ett nära samarbete med supportrar 
tillsammans med tydligt uppsatta mål och visioner från klubbar skapas goda 
förutsättningar till, i det här fallet, en bra modernisering av en arena.  
Detta kapitel ska ge en översikt över olika delar av examensarbetet. 
 

1.1. Bakgrund 

Här presenteras bland annat behov och de önskemål som Plannja basket, Luleå 
Basket och andra verksamma föreningar i Pontus Arena har lagt fram. I detta 
arbete ingår en om-och tillbyggnad av Pontushallen till en modern basketarena 
som motsvarar dagens behov när det gäller internationella mått för spelplan för 
de olika sport och aktiviteter i Pontus Arena. 

1.2. Syfte och mål 

Målet är att skapa fler sittplatser och att spelplanen ska anpassas till dagens 
internationella mått. Den totala upplevelsen är minst lika viktig som resultatet på 
planen varför utöver underhållande basketmatcher och andra sporter ska arenan 
även fylla fler funktioner där en restaurang ska byggas som tillgodoser den 
sociala biten. 
Målet med detta examensarbete är att lämna ett genomarbetat och realistiskt 
förslag för en ombyggnad av Pontus Arena, ett arkitektförslag som skulle vara 
ett bra underlag till vidare projektering av källarvåningen av Pontus Arenan.  
Tekniska förvaltningen har från Kommunfullmäktige erhållit uppdraget att 
utreda och kvalitetssäkra ett investeringsförslag avseende Pontus Arena. 
Investeringens syfte är att elitklubbarna ska utvecklas sportligt och ekonomiskt. 
 
Syftet med detta examensarbete kan sammanfattas i tre olika moment: 
 

1. Skissförslag för om-till byggnad av Pontus Arena. 
 



 
 

 

2. Behovsanalys för källarvåningen av Pontus Arena där olika sport 
föreningar har sina verksamheter inklusive Bowlings kompani. 
 

3. Studera lokalutformningen mer detaljerad för Bowlings kompani 
verksamhet. 

 
I detta jobb har hänsyn tagits till förutsättningar och faktorer som bl.a. befintlig 
konstruktion, samtidigt som behov och önskemål från olika inblandade 
förvaltningar och aktörer har iakttagits. 
 

1.3. Avgränsningar 

Avgränsningar är en viktig del av arbetet som krävs för att veta vad som ska 
studeras närmare och hur det ska gå till. 
Examensarbetet utgör en 30 poängs kurs som skrivs i civilingenjörsprogrammet 
för Arkitektur på Luleå Tekniska Universitet. 
Arbetet omfattar de tre moment som beskrevs under syfte och mål. 

 
De tre nämnda momenten ”Skissförslag för om-till byggnad av Pontus Arena, 
Behovsanalys för källarvåningen och mer detaljerad undersökning av 
lokalutformningen för Bowlings kompani verksamhet” gör hela ex-jobbet 
ganska brett, därför är det viktig med en klar begränsning inom den tillgängliga 
tiden för arbetets utförande för varje enskild moment. 
Intressenter som har påverkat examensarbetet har varit basketklubbarna och 
verksamheter som idrottsföreningar, skolor, fritid och bowlingskompaniet och 
dess önskemål om funktion, publikkapacitet och lokalutformning. 
 

1.4. Projektägare och Intressenter 

Examensarbetet har utförts åt Luleå Tekniska förvaltningen. 
Projektägare är Luleå Tekniska förvaltningen och övriga intressenter är bl.a.  
Fritidsförvaltningen, planjabasket, Luleåbasket, de olika idrottsföreningar som 
är verksamma i Pontus Arena, Bowlings kompani och alla människor som vistas 
där pga. sin träning eller åskådarna till de olika matcher och aktiviteter som hölls 
i Pontus Arena. 
 

1.5. Disposition 

I detta kapitel har rapporten inletts med en kort information om 
utredningsfrågor, avgränsningar och bakgrunden till arbetet. 
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I kapitel 2 som handlar om förutsättningar, däribland beskrivs fakta om 
lokaliseringen, status och pågående verksamheter i Pontus Arena. 
 
Därefter följer kapitel 3 som beskriver utredningsmetoden. 
 
Resultat delen som omfattar alla tre olika områden i arbetet, d.v.s. Skissförslag 
till Pontus Arena, behov analys av Pontus Arenas källarvåning utifrån de olika 
idrottsaktiviteter och dess behov och detaljerad lokalutformning för bowlings 
kompani presenteras i Kapitel 4. 
 
Slutsatser preciseras i kapitel 5 och diskuteras där. 
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2. FÖRUTSÄTTNING 

Mest har det tagits hänsyn till åsikter och synpunkter från personer involverade 
kring Pontus Arena. Jag har även för att visualisera mitt förslag arbetat fram en 
3D-modell i ritningsprogrammet Archicad. 
 
Utredningen har baserats på:  
 

• Diskussioner och beslut som har tagits av deltagarna i möten under 
projektet förstudie 

 
• Intervjuer med idrottsföreningar och verksamheter 

 
• Fakta och informationsökning om diverse olika måttuppgifter för de olika 

idrottsgrenar som är verksamma i Pontus arenan. 
 

2.1. Fakta1 

2.1.1. Lokalisering 

Pontushallen ligger vid norra infarten till Luleå centrum. Närheten till centrum 
och gångavstånd till Kulturens Hus och Norrbottensteatern gör att Pontushallen 
kompletterar dessa anläggningar  
Den centrumnära placeringen gör att tillgängligheten med kollektivtrafik till 
hallen är god. Busshållplatser för lokaltrafik finns inom 300 meters avstånd. 
Järnvägsstation samt läns- och flygbussar finns inom ett avstånd på en kilometer. 
Det finns även ett flertal hotell inom gångavstånd. På fastigheten finns idag två 
större parkeringsplatser samt ett antal mindre platser längs Skomakargatan samt 
Bastugatan. Inom närområdet och på ett godtagbart gångavstånd på 400 meter 
från hallen finns idag 3 st större befintliga parkeringsanläggningar. 
 

2.1.2. Status på fastigheten 

Pontushallen byggdes 1964-1965. År 1995-1998 gjordes en större ombyggnad 
avseende ventilationen, utöver det har endast mindre anpassningar gjorts i 
Entréhallen och klubbrummen västerut. 
 

                                           
1 Luleå kommun, fritidsanläggning. (2010). Pontushallen. (Elektroniska källor) 
 



 
 

 

2.1.3. Verksamhetsbeskrivning  

Pontushallen ligger i centrala Luleå vägg i vägg med Pontusbadet och 
Bowlinghallen. Här finns lokaler för de flesta inomhusidrotter t ex friidrott, 
styrketräning, workout, dans, basket, handboll, kampsporter osv. 
 
A-hallen 
A-hallen är huvudarena för inomhusidrotter i Luleå. Här utövas basket, 
innebandy, handboll, gymnastik, dans och diverse skolverksamhet. I A-hallen 
spelar bl.a. Luleå Basket och Plannja Basket sina matcher i basketligan. Hallen 
är också utmärkt att använda vid konserter, mässor och andra arrangemang. 
Spelplanen är 40 x 20 m, takhöjden är 12 meter samt scenen är 120 m². Hallens 
publiks kapacitet är beräknat till 1618 sittplatser. 
 
B-hallen 
B-hallen är som A-hallen, en hall för inomhusidrotter. Här kan man utöva de 
flesta sporter t ex basket, innebandy, handboll, fotboll, volleyboll, badminton, 
tennis, inomhusfotboll, gymnastik och dans. Hela ena kortsidan täcks dessutom 
av en klättervägg där bl a Luleklättrarna har sina inomhusaktiviteter. En del 
skolor använder också lokalerna emellanåt. 
 
B-hallen är sammankopplad med A-hallen och det går därför utmärkt att 
använda både A- och B-hallen vid mässor etc. 
 
Övriga hallar 
På Pontus arena finns också flera andra olika typer av idrottslokaler. Här finns 
lokaler för bordtennis, boxning, brottning, kampsporter mm 
 
I bordtennislokalen finns det sex till åtta bordtennisbord. Lokalen är 9 x 23 m 
stor och det finns inga publikplatser. 
 
Arenans boxningslokal är ca 10 x 10 m stor och är försedd med det mesta du 
behöver för boxningsträning. T ex boxningsring, boxbollar och sandsäckar mm.  
 
Brottningslokalen innehåller två brottningsmattor. 
 
C-hallarna är tre stycken hallar i första hand avsedda för kampsporter. Förutom 
karate, judo och Ju-Jutsi utövas här också shotokan och budo. Karate - Storlek 
på lokalen: 9 x 17 m. Judo - Storlek på lokalen: 7 x 18 m. Ju-Jutsi - Storlek på 
lokalen: 8 x 11 m. 
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D-hallen är en hall där gymnastik, innebandy och olika kampsporter såsom 
karate, judo, Ju-Jutsi, shotokan och budo utövas. D-hallen lämpar sig inte för 
badminton, tennis eller basket mm pga. den låga takhöjden. 
 
Arenans styrketräningslokal är ca 10 x 10 m stor och innehåller det mesta man 
behöver för att styrketräna, t ex olika maskiner, hantlar, skivstänger och 
dragapparater. 
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3. UTREDNINGSMETOD 

Litteraturstudie, intervjuer och måttundersökningar samt aktivt deltagande i 
projektets förstudieskede har används som underlag till detta arbete. Genomgång 
av befintliga relationsritningar och platsbesök har varit ett måste som 
upprepades vid flera tillfällen. 
 
Ett bra resultat fås genom att alla inblandade ska ge sina åsikter och synpunkter. 
Därför har alla aktiva föreningar intervjuats på plats. Önskemålen ser olika ut 
beroende om det är från en medlem i projektgruppen, om det är från en 
supporter eller om det är från en medlem i föreningen. Ibland resulterar det till 
att ett önskemål hindrar ett annat. 
 

3.1. Faktainsamling 

Pontus Arena är en befintlig byggnad. Man har kunnat ta reda på en hel del bl.a. 
konstruktion, genom att studera ritningar för detta objekt. Historian som 
byggnaden har bakom sig och hur har andra fastigheter blivit påverkat av denna 
byggnad har samlats som fakta för att få ett bättre överskikt över helheten. 
På grund av bristfälliga relationsritningar, som är arkiverade hos Luleå Tekniska 
Förvaltningen, har det krävts att göra egna mätningar. Samtidigt som det tog 
längre tid än om ritningar hade varit till förfogande kunde man istället granska 
och fundera på plats.  
 

3.2. Litteraturstudie 

Uppgifter om olika tillåtna standard när det gäller måttuppgifter för olika 
fritidsanläggningar har hämtads från måttboken för Sveriges kommuner och 
landsting. 
I litteraturstudien har jag sökt material som handlar om Basket arenor i Sverige. 
Delvis har jag sökt på universitetsbibliotekets databas och sökmotorer på 
Internet. Min handledare har dessutom tillhandahållit mig facklitteratur.  
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4. RESULTAT 

Först upprättades en lista utifrån de krav som begränsade förslaget d.v.s. 
Myndighetskrav, normer, funktionskrav, befintlig byggnads förutsättningar, 
idrottsklubbar och andra nyttjarnas önskemål, mm. 
Efter det att samtliga begränsningar analyserats, prioriterades de angörande 
behoven. 
För att visualisera förslaget har ritningsprogrammet Archie Cad användes och en 
3D-modell på egna förslag av arenan skapats. Jag sammanfattar med en gammal 
klyscha ”En bild säger mer än tusen ord”.  
Här genomförs en mer detaljerad utredning av valda åtgärden. Här görs även 
klart de ändringar som anses det mest fördelaktigt ur funktion och kvalitet. 
 

4.1. Pontus Arena, om-och tillbyggnad 

Som utgångspunkt för detta arbete skulle man skissera en evenemangsarena för 
Luleås elitidrott primärt för basket och innebandy. Planen skulle även passa till 
för handboll och vara väl lämpas som evenemangsarena. Publikens maximala 
upplevelse är ett krav, att skapa bl.a. trivsamma foajéytor bidrar till detta krav. 
 
 

4.1.1. Grundläggning 

• Tak och stomkonstruktionen för den befintliga byggnaden är pelare och 
sadelbalk, vilket medför vissa svårigheter för att hitta en ekonomiskt och 
praktiskt lösning för ombyggnationen. 

Figur 1: Översikt över spelplanen från 
kortsidan som ligger i samband till den 
nybyggda foajén på övre plan. Azadeh 
Saiah. (2010-04-15). 



 
 

 

 
• Tillgängligheten i hallen behöver förbättras.  

 
• För att kunna underlätta transporten av exempelvis tunga vagnar ska man 

anpassa hissen för denne ändamål och tänka ut en bättre logistik i hallen 
och källarvåningen. Idag uppfyller måtten kraven för internationella 
basketmatcher, men när det gäller handboll och innebandy är måtten 
passande bara för träningsmatcher. 

 
De prioriterade behoven är: 

 
• Internationella planmått för basket, innebandy och handboll. 

 
• Ytterligare ökad publikkapacitet med mera sittplatser. 

 
• Flexibla läktare. 

 
• ”Grytkänsla” med läktare till golv runt om spelplan. 

 

4.1.2. Spelplan och läktare 

Spelplansmåttet För basketboll, handboll och innebandy följer internationella 
regler, se Tabell 1. 
 
Tabell 1: Internationella tävlingsmått, hämtad ur måttboken. (Sveriges 
kommuner och landsting, 2005-2008). 

Yta Basketplan Innebandy Handboll 
Spelplan 15 x 28 m 20 x 40 m 20 x 40 m 

Inkl. friyta 19 x 34 m 23 x 43 m 23 x 44 m 
 
De första fasta läktarrader både på kortsidor och långsidor byggs på samma höjd 
vilken är 1,65 m från grundnivån som är noll. Höjde för varje läktarrad är 47 cm, 
med 7 rader På långsidor och 7 rader på kortsidor. De första 3 raderna på 
långsidorna och de första 3 raderna på kortsidorna har man utfört som 
parkeringsbara teleskopläktare. De utfällda teleskopläktarna skapar 660 
sittplatser vid bl.a. basketmatcher. 
Stolarna är 50 cm breda och 8o cm djupa. 
På övre våningen blir serveringsytorna tillgängliga med ett gångstråk från alla 
håll och mingelytorna runtom knyts ihop. 
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4.1.3. Rivning 

Ombyggnationen görs inom befintlig tak- och stomkonstruktion. 
För att kunna ha det internationella måttet för handboll, innebandy och baskets 
spelplan skulle man frigöra lite utrymme runt omkring den befintliga spel 
planen, därför har det tagits bort de första 4 raderna på långsidorna och nedre 
raderna på gavelsidorna, en del av detta utrymme används för den 
parkeringsbara teleskopläktaren. 
Teleskopläktarna kommer att fällas ut vid basket matcher, då alla läktarsidorna 
börjar från spelplanen, får man den önskade grytkänslan i Arenan. 
Delar av den befintliga foajén ändras genom bygga ett nytt trapphus, nya hissar 
istället för den befintliga garderoben som finn där idag. Det nybyggda 
trapphuset i foajén går upp till den nya våningen som byggs ovanför foajén. 
 
Med tanke på rivningen av de första läktarraderna skulle man behöva bygga nya 
läktarplatser för att kunna nå det prioriterade behovet vilket är fler sittplatser. 
För att möjliggöra fler sittplatser utan att behöva riva den befintliga 
komplicerade stomkonstruktionen görs en rivning av väggen mellan nya 
våningen och A-hallen, på så sätt byggs fler läktarrader samt kan man ha en rund 
gång runt hela hallen, vilket är nödvändigt enligt utrymningsplaner och 
dessutom skapas den saknade logistiken i A-hallen.  
 

Figur 2: Översikt över spelplanen från 
kortsidan som ligger i samband till den 
nybyggda foajén på övre plan. Skala 1:500.  
Azadeh Saiah.  (2010-04-15). 



 
 

 

4.1.4. Scen och Läktare vid konsert och andra evenemang 

Scenläge mot en kortsida anses vara bäst vid konsertarrangemang. Men 
samtidigt många läktarplatser vid sidan av scenen får en sned vy som kan 
nämnas som den negativa effekten av scenplaceringen. Denna negativa effekt 
uppvägs helt av det positiva att vara nära scenen. 
Framför scenen kan spelplanen möbleras med en parkettsittning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Översikt över spelplanen från 
övre plan. Azadeh Saiah.  
(2010-05-15). 
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Figur 4: Planritning, bottenplan Pontus Arena i Luleå, A-hallen/Entré. Skala 

1:500. Azadeh Saiah. (2010-05-15). 

4.1.5. Funktion och utformning  

Vid utformning av en Arena ska man tänka på mer än bara sporten som 
engageras där som bl.a. olika krav på planstorlek mm. 
Först när det är utrett vad arenan skall användas till kan man gå vidare till 
utformningen och till exempel hur stor arenan skall vara. En annan aspekt att ta 
hänsyn till är vilka åtgärder ska göras för att åskådarna skall uppleva det högsta 
underhållningsvärdet 
Arenan skall i första hand ha en publikkapacitet med minst 1677 åskådarplatser.  
Välplanerade ytor för servering och andra aktiviteter har stor betydelse för 
skapandet av den optimala arenan enligt dagens behov. 
Ombyggnationen av A-hallen sker genom den befintliga tak- och 
stomkonstruktion. 
För att kunna använda Arena rummets golvyta på ett flexibelt sätt, ersätts de 
första raderna på långsidan och de nedre raderna på gavelsidorna med 
parkeringsbara teleskopläktare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den önskade Grykänslan i Arenan uppnås, när alla fyra läktarsidorna börjar från 
spelplanen. Både på västra sidan och Östra sidan får Arenan en tillbyggnad.  
På västra sidan blir utbyggnaden i tre plan, källarplan, bottenplan och 
övervåningen. 
 
 
 
 

 
 
Figur 6: Längdsektion, Pontus Arena i Luleå, A-hallen. Skala 1:500. 
Ritad av Azadeh Saiah. (2010-05-15). 
 
 
 

Figur 5: Nybyggda foajén, övreplan. Ritad 
av Azadeh Saiah. (2010-05-15). 
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Den nya hallen har ca 1964 sittplatser för basket. 
Det största möjliga spelplanmåttet man kan ha i A-hallen är 22,0 x 43,0, vilket är 
spelplanmåtten för nationell handbollsmatch, detta beror på hallens totala längd. 
 
Nya WC, garderob och informationsdisk placeras på den nya våningen som 
byggs ovanför den befintliga foajén på bottenvåningen. Antalet toaletter har 
utökats, bl.a. nya RWC har placerats både på botten- och övre våningen. 
 

• Ytterligare ökad publikkapacitet med mera sittplatser 
• Flexibla läktare 
• Internationella planmått för basket/innebandy/handboll 
• ”Grytkänsla” med läktare till golv runt om spelplan 

 
Nya tydliga kommunikationsstråk Skapas genom att ändra på hissplaceringen 
Övre våningen får ett runtom löpande öppet korridorsstråk. Källarvåningens 
tillkommande ytor skapar förutsättningen för expansion av bowlingskompaniet. 
 
Publikkapacitet 
 
Tabell 2: Publikkapacitet för olika idrottsmatcher. 

Basket Handboll Innebandy 
1964 1304 1304 

 
Kring de senaste årens utveckling av sport och idrott har upplevelsen av de 
aktuella arrangemangen blivit ett minst lika viktigt mål som sportslig framgång. 
Särskilt tydligt är detta då det idag finns flera andra möjligheter att uppleva 
evenemanget/matchen på andra sätt än på arenan, ofta på ett sätt som många 
tycker ger bättre möjlighet att följa de aktiva mer ingående tack vare god 
överblick från TV-kameror än om man ser den på plats. Arenans 

Figur 7: Tvärsektion, Pontus Arena i Luleå, A-
hallen. Skala 1:500. Ritad av Azadeh Saiah. 
(2010-05-15). 



 
 

 

konkurrensfördel gentemot TV- eller Internetsändningar är inramningen, miljön 
och stämningen.2  
Ett bra exempel på hur arenor kan användas är i USA där en unik läktarkultur 
har utvecklats. På och omkring arenan träffas man för att äta, se på idrott, handla 
och umgås. Huvudsaken är att träffas och uppleva något tillsammans, inte själva 
sporthändelsen.3   
Magnus Nyström på Expressen beskriver läktarkulturen under en NHL-match 
förra året. Det som alltid slår honom när han är på ishockey i Nordamerika är 
hur kul publiken har. 
 I USA äter man popcorn, dricker öl i plastmugg, försöker fånga presenter som 
kastas ner från taket i små fallskärmar. Det räcker inte att bara ha ett lag. För att 
locka publik måste man se till att folk som kommer dit har kul, att de kommer 
hem och berättar för alla de känner att matchen var kul – sporten är alltid 
viktigast – men också att man fick äta bra mat, att man fick se sig själv på 
storbildsskärmen och att man lyckades fånga en t-shirt som sköts upp med 
luftpistol på läktaren. Den sport och den liga som tar sin publik för givet och 
som tänker: ”så här har vi alltid gjort” – den ligan blir aldrig bättre. Den lockar 
aldrig ny publik och den tappar den gamla.4   
 

4.1.6. Tillgängligheten 

Arenans lokalisering är lätt för olika grupper att ta sig dit. Pontusarena ligger 
centralt och är optimalt för den som bor i staden. Även den som kommer utifrån 
har fler kommunikations alternativ att ta sig till centrala delen av staden.  
 

4.1.7. Foajéer 

Den befintliga foajé och entré på bottenvåningen utnyttjas i stort sätt som den är 
idag, förutom delar av foajén som ändras genom att bygga ett nytt trapphus, nya 
hissar istället för den befintliga garderoben som finns där idag. Det nybyggda 
trapphuset i foajén går upp till den nya våningen som byggs ovanför foajén. 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
2 Raitz Karl B. (1995). Theather of sport, The Johns Hopkins University Press, Baltimore. (Tryckta källor) 
 
3 Kidd Bruce i Bale John och Moen Olof, red. (1995). (Tryckta källor)  
  
4 Nyström M. (2007). Se och lär av NHL. Expressen.se (Elektroniska källor) 
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Med nybyggnation av den nya våningen ovanför den befintliga foajén i samma 
höjd som Arenas övre plan utökas foajéytor, för att skapa ett basketforum 
Den övre foajén (Plan 2) sträcker sig runt hela byggnaden. Övre foajé har ytor 
för aktiviteter, som utställning, reklam, mobila serveringsdiskar mm. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Nedre foajén, Bottenplan. Azadeh Saiah. 
(2010-05-15). 
 

Figur 9: Nybyggda foajén, 
övreplan. Azadeh Saiah.  
(2010-05-15). 

Figur 10: Nybyggda foajén, 
övreplan. Azadeh Saiah. 
 (2010-05-15). 



 
 

 

 
 
 
 
 

4.1.8. Restaurang 

En restaurang finns på översta våningsplanet och har utsikt över 
evenemangsarenan och spelplanen.  
Restaurang, bar och kök tillhör den västra tillbyggnaden i övre planet som är 
öppet mot A-hallen, med inblick mot Arenahallen och utblick mot norra 

Figur 12: Nybyggda foajén, 
övreplan. Azadeh Saiah.  
(2010-05-15). 

Figur 11: Nybyggda foajén, 
övreplan. Azadeh Saiah.  
(2010-05-15). 

Figur 13: : Planritning, övreplan Pontus Arena i Luleå, A-
hallen/Entré. Skala 1:500. Azadeh Saiah. (2010-05-15). 
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hamnen, med möjligheten att sitta vid restaurang bord mellan pelarna, som ger 
102 extra sittplatser. På östra sidan av hallen har man 96 sittplatser vid bord 
mellan pelarna, dessa sittplatser är fasta åskådarplatser. 
Varuhissen är placerad nära mottagningsköket, likaså inlastningen. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 14: sittplatser i samband med restaurangen mellan 
pelarna med sikt över spelplanen, övreplan. Azadeh Saiah. 
(2010-05-15). 



 
 

 

4.1.9. Lastintag 

Via backstage tar man in scenutrustningen. 
Nära backstage och nya köket på övre våningen placeras sophanteringen för hela 
Pontusanläggningen. 
 

4.1.10. Omklädnad 

Egna omklädningsrum, hemmalag, för både damer och herrar flyttas upp till 
bottenvåningen på grund av närhet till spelplanen. 
Både lagen når tvättstugan och förråden direkt.  
Andra funktionsrum som sjukrum/sjukgymnast/dopningstest är också placerad 
nära spelplanen. 
 

4.1.11. Media 

Ett rum i bottenvåning har avsetts för mediefolk, rummet kan också nyttjas som 
konferenslokal. 
I direkt anslutning till spelarutgången från spelplanen finns en intervjuhörna 
(mixed zon). 
 

4.2. Källarvåning - Behovsanalys 

Idag har sjutton idrottsföreningar sin verksamhet i källarvåningen. 
De små lokalerna är inte anpassad till de verksamma idrotterna i nedre plan.  

Figur 15: sittplatser i samband med 
restaurangen mellan pelarna med sikt 
över spelplanen, övreplan. Azadeh Saiah. 
(2010-05-15). 
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Idrotterna kan inte utvecklas p.g.a. brist på ytor i källarvåningen. 
Genom att undersöka behovet med hjälp av bl.a. Intervjuer med de olika 
föreningarna i Pontus arena, analyserades alla behov och önskemål enligt fakta 
och befintliga förutsättningar, därefter upprättade ett lokalprogram för arenas 
källarvåning. 
En del av källarvåningen är uthyrd till en extern entreprenör, Bowlings kompani, 
vilket har önskemål att få tillgång till större yta för att kunna utveckla sin 
verksamhet. 

4.2.1. Byggnadsutformning 

Pontushallen är i tre plan varav ett plan är källarvåning. Stommen består av 
platsgjutna betongbalkar och pelare samt väggar. Byggnaden används som 
sportcenter och inrymmer flertalet olika träningshallar, omklädningsrum och 
förrådsutrymmen med mera. Ytskikt på golv är generellt plast- eller 
linoleummattor i hallar och gångar, i omklädningsrum och duschrum består 
ytskikten av klinker och kakel. I vissa utrymmen såsom städskrubbar etc. finns 
limmade plastplattor på golven. Källarplanet inrymmer flera lokaler med 
uppreglade trägolv. 5 
Under utformningen av källarvåningen har bowling utsetts som den centrala 
verksamheten. 
Därefter skulle övriga verksamheter få sitt önskemål och behov tillfredställda  
På det bästa möjliga sättet. 
 

4.2.2. Rivning 

För att expandera bowlingen i källarvåningen har man rivit bort en del på östra 
sidan av byggnaden. Delar som tillhör rivningsgruppen är: 

• 2 st omklädningsrum för hemmalagen på östra sidan av byggnaden. 
• 2 st mindre omklädningsrum för allmänheten 
• 1 st städcentral 
• 1 st WC 
• En gemensam vägg till 4 st omklädningsrum och 1 st torkrum flyttas 2 m 

längre in, på så sätt blir rummen mindre och korridoren bredare. 
• 3 st omklädningsrum som tillhör bowlingen idag, kommer att tillhöra 

allmänheten efter ombyggnation av källarvåningen. 
 
 

                                           
 
 
5 Hifab (2009). MATERIALINVENTERING M A P FARLIGT AVFALL OCH 
FUKTINVENTERING Pontushallen, Bävern 1. (Rapport) 
 



 
 

 

 

4.2.3. Nuvarande lokaler 

Bordtennislokalen 
Bordtennis har sin verksamhet i en lokal med sex till åtta bordtennisbord. 
Lokalen är 9 x 23 m stor och ligger intill boxningen, se.figur 11. 
 

 
Figur 17: Bordtennislokalen, Pontus Arena, källarvåningen. 

Figur 16: Källarplan, Pontus Arena i Luleå, A-hallen. Skala 1:500. 
Ritad av Azadeh Saiah. (2010-05-15). 
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Boxningslokalen 
Boxningen behöver ett viss mått på lokalen beroende på sina madrasser och 
måttregler för boxning. Pontushallens boxningslokal är ca 10 x 10 m stor, se 
Figur 18. 
 

 
Figur 18: Boxningslokalen, Pontus Arena, källarvåningen. 

 
Brottningslokalen 
Brottningslokalen innehåller två brottningsmattor. Mattorna är avsedda för 
träning, viket gör det svårt för brottaren att tävla på en tävlingsmatta.  
 
 
C-hallarna 
C-hallarna är tre stycken hallar i första hand avsedda för kampsporterna; Karate, 
Judo och Ju-Jutsi. En av dessa lokaler ses i Figur 19. C-hallerna har måtten 9 x 
17 m, 9 x 17 m och 8 x 11 m. 
 

 
Figur 19: Kampsportlokalen, källarvåningen, Pontusarena. 



 
 

 

 
D-hallen 
D-hallen, Figur 20, är en hall där gymnastik, innebandy och olika kampsporter 
såsom karate, judo, Ju-Jutsi, shotokan och budo utövas. D-hallen lämpar sig inte 
för badminton, tennis eller basket mm p.g.a. den låga takhöjden. Golvet i D-
hallen är ett hårt plastgolv. 
 

 
Figur 20: D-hallen, Källarvåning, Pontus Arena. 

 
Styrketräningslokalen 
Pontushallens styrketräningslokal är ca 10 x 10 m stor. 
 

4.2.4. Framtida lokalbehov 

Bordtennis 
En lokal med måtten 8 x 21,6 är avsedd för Bordtennis, viket är något mindre än 
dagens. 
 
Boxning 
Boxningen får en större lokal med måtten 12 x11m. 
 
Brottning 
Brottnings lokalen får plats med två st brottnings mattor med måtten 10 x10 
m/styck, utan fria zoner (utan mellanrum) och en fikahörna på 3,2 m2 samt ett 
förråd på 5m2. 
 
Kampsport (C-hallarna) 
C-hallarna är tre stycken hallar i första hand avsedd för kampsporter. Den mest 
användbara hallen är karate hellen med mått 9 x17 m som är något högre i tak 
och passar bättre till kampsport där de använder sig av stavar som tillexempel 
Bujinkan. 
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Bujinkan delar gärna lokal med Karate, judo och Ju-Jutsi. Alla dessa nämnda 
kampsporter kräver mjukt golv vid många tränings tillfällen, förutom shotokan 
som tränar idag i D-hallen och har många medlemmar i olika åldrar och många 
grupper. 
 
För den stora shotokan gruppen finns möjligheten att få tillgång till B-hallen. 
Lokalen som är avsedd för de olika kampsporterna har måtten på 18,5 x 14,7 m. 
Möjligheten att dela denna lokal finns! 
 
Styrketräningshallen 
Styrketräning verksamheten vill gärna ha ett lokal med fönster för att få 
dagsljus, på så sätt den tråkiga källarkänslan känns mindre. Styrketränings 
verksamheten i Pontushallen föredrar något större mått på längden av lokalen 
d.v.s. 10 x 11,5 m. 

4.3. Bowlingskompaniet - lokalutformning 

Större delen av detta moment är baserat på kundens önskemål, vilken är den 
externa entreprenören som har önskemål att få utöka och utveckla sin 
verksamhet i nedre plan på Pontushallen d.v.s. Bowlingkompaniet. 
Genom att besöka platsen och intervjua kunden har en noggrann analys gjorts. 
Lokalprogrammet som har tagits fram i detta moment avgränsades av de 
måttuppgifterna enlig måttboken. 
 
 
 

 
 

Figur 21: Bowlingshallen. Sittplatser i samband med 
bowlingen med sikt över spelplanen. Azadeh Saiah. 
(2010-05-15). 
 
 



 
 

 

4.3.1. Måttuppgifter6  

BOWLING 

Bowling är ett inomhusspel som spelas individuellt eller i lag. I 
seriesammanhang spelar man vanligen i 8- eller 4-mannalag. Övriga lagtävlingar 
spelas ofta samtidig med individuella tävlingar och då för varierande 2-, 3- och 
4-mannalag. I korporationsspel spelas vanligen med 3- eller 6-mannalag. 
Internationella mästerskap spelas individuellt, samt med 2-, 3- och 5-mannalag. 
Bowling spelas vanligen med två man per bana. En serie tar då ca 20 min. 
 
Vid tävling kan följande funktionärer förekomma: 
• Tävlingsledare 
• Protokollförare 
 

                                           
6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverka,(2001-2008). Boken om måttuppgifter för 
Fritidsanläggningar. (Tryckta källor) 

Figur 22: Bowlingshallen. Sittplatser i samband med bowlingen med 
sikt över spelplanen. Azadeh Saiah. (2010-05-15). 
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Mått och markeringar 
Lämpliga mått 
 
Tabell 3: Internationella tävlingsmått, hämtad ur måttboken.(Sveriges 
kommuner och landsting, 2005-2008). 

Spelplan för 
bowling 

Bredd 
 

Längd 
 min 

Höjd 
min 

Vid 
spelplatserna 

Antal banor 
x1,72+1,2* m 

29,6 m 3,7 m 

Från 
undergolvet 

  4,0 m 

 *) Placeras pelare mellan banorna ökas A-måttet med pelarens mått. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markeringar 
Resultatmarkering: 
• För resultatmarkering kan stordiaprojektor användas. 
• För poängräkning finns utrustning med automatiska räknare (scorer). Den 
består av dator samt TV-monitorer över varje bana eller banpar. Angivna 
takhöjder är anpassade till sådan utrustning. 
 
 

Figur 23: Bowlingshallen. Sittplatser vid 
spelplanen i samband med Bar/Informations-
delen. Azadeh Saiah.  (2010-05-15). 
 
 



 
 

 

4.3.2 Behovsanalys  
Lokalprogram  
 
Tabell 4: Lokalprogram för bowlingkompaniet, Datum: 2010 02 25, 
Rev. 2010 04 25. 
 
ANTAL RUM 
 

 
RUMS 
AREA 
M2 
 

 
SUMM
A 
 M2 

 
SPECIFIKATION 

 
SAMBAN
D MED 

Bowling 1555 m² 1555 M2  Öppet 
utrymme. 

Banor 860 m²  Utrymmet där man har placerat 12 
banor, 18 sittplatser, hyllor 
för bowlingkloten, och utrymme för 
spel. 

Hela 
anläggningen 
 

 
Verkstad/ 
Servicegång 

50 m²  Servicegången är ett utrymme på ca 
1,5 meter bakom 
bowlingmaskinerna och 
Ett intilliggande 
Verkstadsrum.  

Bowlingsbanan
. 

Bowlarnas rum 20 m²  De aktiva bowlarnas rum 
(materialförvaring) ca 20 kvm. 

Bowlingsbanan
. 

Bowlings- 
utrustning 

10 m²  Klotshop bowlingutrustning 
fördöljes ca 10 kvm. 
 
 

Information/ 
reception 

Restaurang 254 m² 254 m²   

Kök 57 m²  Matförråd på 13,2 kvm, Tvättställ 
för personal, 44 kvm är utrymmet 
för matlagning. 
 

Trapphus/Hiss 
och 
korridorsgånge
n i 
källarvåningen. 

Sittplatser 66 Stolar    

Reception/Bar 95 m²  Öliknande format, strategiskt 
placerad (uppsikt, 
kontroll, m.m.), stort utrymme runt 
om för gäster. 
 

Hela 
anläggningen. 

Sittplatser 30 Stolar    

Spelhörnan 
 

140 m² 140 m² Eventuell yta för spel såsom 
airhockey, biljard, flipper, 
m.mKariokeehörna/trubadur eller 
liknande 
 

Hela 
anläggningen. 

Sittplatser 18 Stolar    

Kundtoaletter 5 st  . Bowlingsbanan 
och 
spelhörnan. 

Omklädnings
rum 
För kunder 

26 m² och 
29 m² 

55 m² 2 st omklädningsrum för 8-10 
personer/rum 

Bowlingsbanan 
och 
spelhörnan. 
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Toalett/Dusch 2 toa/rum  I varje omklädningsrum finns det 
två toaletter varav ett är 
handikappanpassad, 4 dusch, en 
bänk och 8st förvarningsskåp. 

Omklädningsru
m 

Personal 
omklädning 

8 m²   Reception/Info
rmation/Bar. 

Förråds- 
utrymme 

40 m²   Servicegång/ 
Verkstad  
 

 
                                            

Figur 24: Bowlingshallen. Bar/Informations del. Azadeh Saiah. 
(2010-05-15). 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beräknade mått för Bowlinghallens spelplan  
 
Tabell 5: Beräknade måtten för bowlinghallens spelplan enligt tabell 3, 
Datum: 2010 01 26. 

Spelplan för 
bowling 

Bredd 
                                  

Längd 
 

Höjd 
 

Vid 
spelplatserna 

12.1,72+(1,2+0,8)= 22,64 m 32,5 m 3,9 m 

Från 
undergolvet 

  4,2 m 

Figur 25: Bowlingshallen. Sittplatser till restaurangs del i 
samband med spelplanen. Azadeh Saiah.  (2010-05-15). 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Pontus Arena är en omodern arena idag utifrån bl.a. funktion och mått. 
Modernisering av arenan är ett krav för att kunna tillfredställa både dagens 
behov och den långsiktiga konkurrensen som evenemangsarena. 
På grund av höga bygg kostnader har ingen klubb råd med ombyggnationen 
idag, därför är samarbetet mellan kommun och olika klubbar och verksamheter i 
Pontus arenan mycket viktigt för att kunna genomföra ett sådant bygg projekt. 
 
Klubbar och olika verksamma idrottsföreningar ska kunna identifiera sina behov 
och problem, vara medvetna om vad som ska tas bort eller läggas till, vad man 
vill förbättra eller vad är de viktigaste åtgärder som bör prioriteras. 
 
I detta samarbete har kommunen gjort en noggrann behovsanalys i nära 
samarbetet mellan bl.a. klubbar, kommunen och inhyrda konsulter. Ett bra 
resultat av projektet kräver ett bra samarbete mellan olika parter som är 
delaktiga i projektet. 
 
På Pontus Arenan vill man kunna öka antalet sittplatser, erbjuda mat och dryck, 
med en ökning av publiken ska man då samtidigt öka antalet toaletter som 
naturlig följd. 
 
Staden Luleå växer i ständig takt, ökad befolkning betyder ökad publik med rätt 
marknadsföring. Man ska tänka långsiktigt, åt vilket håll är utvecklingen på 
väg? Behövs det fler sittplatser på Pontus Arena om 30 år? 
 Det gör det förmodligen, men behovet kommer att förändras också med nästa 
generations supportrar. 
Luleå tekniska förvaltningen samarbetar med Arkitektkontor Monarken och 
andra konsulter som de har avtal med. Monarken hade lämnat olika förslag till 
Luleå Tekniska Förvaltningen för ombyggnationen av Pontusarenan. Efter 
utredning av de olika förslagen har Luleå Tekniska Förvaltningen, i samarbetet 
med andra aktörer och hänsyn till budgeten, valt ett av de förslagen som 
presenterades av Arkitektkontor Monarken. Projektet skulle presenteras enligt 
detta förslag för politikerna. I detta arbete har jag presenterat och studerat mitt 
eget förslag för ombyggnationen av Pontusarenan.  
Det genomarbetade förslaget passar in i klubbarnas, dagens verksamma idrott 
föreningar, supporters och stadens önskemål väl, inte för litet men inte heller för 
stort. Av denna anledning ser jag gärna framemot en fortsättning av projektet. 
I rapporten har man avsiktligt jobbat för att kunna presentera ett realistisk 
möjligt förslag för om-och tillbyggnad av Pontus arenan som kräver mindre 



 
 

 

stora satsningar jämfört med många andra arkitektförslag som kommunen har 
redan undersökt. En hel nybyggnation orsakar höga kostnader för Luleå som 
beror på de höga byggkostnader och driftkostnader. Givetvis kan man riva och 
skissa intressanta förslag för en ny Pontus Arenan men budgeten är begränsad 
för projektet. 
Förslaget här presenterar en utbyggnad både på öst- och västsidan om A-hallen 
och en nybyggnation ovanför den befintliga foajén på bottenplanen. 
 
Tillbyggnaden mot Skomakargatan grundläggs inte på marken och byggs som 
en ”loftgång”, därför blir inte Ledningspaketet av dagvatten och avlopp 
påverkad på grund av de ytliga schaktar. 
Skomakargatan bedöms även att kunna hållas öppen under hela 
produktionstiden. Tillbyggnaden på västra sidan schaktas ner till befintlig 
källarnivå och grundläggs på Pålar. Schaktar påverkar inte befintliga ledningsnät 
i mark.7 
Rivning av de tre första raderna både på långsidorna och också kortsidorna gör 
det möjligt för tillämpning av de internationella måtten för spelplanen i A-
hallen. De första tre raderna på lång och kortsidorna utförs som teleskopläktare 
för att kunna nyttja golvytan, med teleskopläktarna får man fler sittplatser vid 
behov bl.a. vid basket matcher.  
Att behålla den befintliga entréhallen samt bibehålla befintliga entrélägen från 
både Skomakargatan och från Bastugatan och utföra ombyggnationen av A-
hallen inom den befintliga tak-och stomkonstruktionen gör den realistiska 
förslaget utförbart, samtidig som de nämnda prioriterade behoven uppfylls. 
Måtten följer nationella och internationella regler för basketboll, handboll samt 
innebandy. Publikkapaciteten ökas minst med 346 sittplatser. Förslaget innebär 
att basketen inte till fullo blir tillgodosedd. Utbyggnaden av fastigheten är 
minimerad och medför att man inte kan ha de önskade antal sittplatser och alla 
behov av bättre och större lokaler för flera aktiviteter inte kan tillgodoses i 
arenan heller 
Utbyggnaden på västsidan blir i tre plan och olika verksamheter i byggnaden får 
tillgång till större lokaler. Utbyggnaden och nybyggda foajén på övre plan 
skapar och frigör ytor som förbättrar lokalprogrammet för alla verksamma 
idrottsföreningar i Pontushallen och uppfyller deras lokalbehov bl.a. 
bowlingskompaniet, som var i fokus för arbetets tredje moment, har fått den 
önskade utrymmen för att kunna expandera sin verksamhet. 
Alla tre genomarbetade momenten i detta arbete hänger ihop, hur man bygger 
om bottenvåningen och planerar arenas utbyggnad påverkar lokal programmet 
för källarvåningen. Man har valt att anpassa förslaget för Om-tillbyggnad av 
Pontus arenan, till en viss del, till det förslag som tekniska förvaltningen har valt 

                                           
7 Fördjupad förstudie av Pontus Arena, Luleå Tekniska Förvaltning.(2009-09-14). (Rapport) 
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som alternativ för vidare projektering av Pontus hallen, detta på grund av att 
tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen ska kunna nyttja detta arbete. 
Även om lokalprogrammet för källarvåningen inte ingår i Pontusarenas projekt, 
som tekniska förvaltningen utför idag, finns intresset för det i alla fall.  
Alla verksamma idrottsföreningar som har sina verksamheter i källarvåningen 
har vissa behov och önskemål som påverkar dagens projektering av Pontus 
Arenan.  
Arenas källarvåning ingår inte i projektet som tekniska förvaltningen utför, 
därför kan de inte presentera något förslag för ombyggnation av källarvåningen 
för politikerna. Om källarvåningen ska beräknas i projektkostnader blir 
kostnaderna för höga, vilket innebär avslag på hela projektet. Tekniska 
förvaltningen och andra inblandade parter vill gärna kunna presentera ett förslag 
inom den bestämda kostnadsramen för projektet. Men det är bra att ha ett 
underlag för källarvåningen innan ombyggnationen av bottenplanen, på så sätt 
slipper man onödiga ombyggnationer i efterhand, vilket vore bra om politikerna 
har varit medvetna om. 
Förslaget på hela Om-tillbyggnad av Pontusarenan innebär avvikelse från 
gällande detaljplan, men kan prövas som mindre avvikelse från detaljplan, då 
förslagen inte innebär några förändringar av Pontushallens höjd och utsikten 
från Skomakargatan mot vattnet.8 

                                           
8 Fördjupad förstudie av Pontus Arena, Luleå. (2009-09-14). (Rapport) 
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KÄLLAR PLAN 

Figur 26: Pontus Arena, Luleå 
Källarvåning 
Skala 1:300 

Azadeh Saiah 
2010-05-15 



 



 

 

BOTTEN PLAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 27: Pontus Arena, Luleå 
Botten plan 
Skala 1:300 

Azadeh Saiah 
2010-05-15 



 



 

 

ÖVRE PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28: Pontus Arena, Luleå 
Övre plan 

Skala 1:300 
Azadeh Saiah 
2010-05-15 

 



 



 

 
  

TVÄRSEKTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Pontus Arena, Luleå 
Tvärsektion 
Skala 1:300 

Azadeh Saiah 
2010-05-15 

 



 



 

 

LÄNGDSEKTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 30: Pontus Arena, Luleå 
Långsektion 
Skala 1:300 

Azadeh Saiah 
2010-05-15 

 


