
Offert NorthPower Ishall 

I offerten finns ej kostnad med för att gjuta själva plattan.  

Ishallen 
Ishallen är perfekt för dig som vill bygga en ishall för hockey, konståkning eller annan 
verksamhet.  

Uppbyggd efter vårt beprövade koncept. Mesta möjliga hall för pengarna utan att 
kompromissa med kvalité eller finish. 

Denna ishall uppfyller kraven för träningshall ”modell C” enligt Svenska 
Ishockeyförbundet och lämpar sig främst för överbyggnad av befintliga utomhusrinkar 
eller som nyproduktion för moderna och energisnåla hockeyrinkar. Hallen monteras 
oftast på plintar eller kantbalk i betong. 

Materialvalen och kvalitén håller högsta klass. En hall med bra energivärde som gynnar 
dig från start och under hela hallens livslängd. 

Vår ishall kommer i ett standardutförande på 2 421 kvm markyta. I standardutförandet 
ingår 3 stycken dörrar och 1 styck glas/entréparti och 1 styck port. 

Vår ishall kan även förlängas eller förkortas, det ger dig som kund en mängd olika 
storleksalternativ så att den passar din verksamhet eller hyresgäst. 

Ishallen 66x36 meter 

Utvändig längd: 66 440 mm 

Utvändig bredd: 36 440 mm 

Byggnadsyta: 2 421 kvm 

Utvändig höjd takfot: 6 600 mm (från ök betongplatta) 

6 600 mm (från ök betongplatta) 7 895 mm (från ök betongplatta) 

Invändig höjd underkant fackverk: 5 000 mm (från ök betongplatta) 

Pris: 5 445 000 SEK + moms 

OBS! Priserna gäller för Snözon 2.0 inom 50 mils radie runt Stockholm (inklusive hela 
Skåne och Göteborg). För övriga orter kan frakt och transportkostnader samt snözons 
kostnader tillkomma.  

I priserna ovan ingår följande; 

Projektering 



3D-ritningar 
2D-bygglovsritningar 
Konstruktionsritningar 
Slutpärm med all dokumentation om er hall 

"Northpower projekterar allt i er hall med hjälp av våra duktiga säljare och konstruktörer. 
Det är en garanti för att ert bygglov, konstruktion och dokumentation skall hålla högsta 
klass" 

Ingjutningsgods 

Bultgrupper 

Stålstomme 

Gedigen stålstomme av handelsstål. Tillverkas i vår egen CE-certifierade verkstad i 
Albyberg. 

Pelare med fot och topplåt 
Takbalkar 
Portomfattningar 
Vindkryss 
Sadel fackverk 

”En riktig stomme är ryggraden i en hall och Northpower har valt att leverera sina hallar 
med en egentillverkad stomme av högsta kvalitet. Med en riktig stålstomme behöver man 
inte vara orolig om verksamheten ändras, en hyresgäst flyttar ut eller att man behöver 
komplettera hallen med bjälklag, utbyggnad etc.” 

Tak 

Självbärande TRP 128 
PIR Isolering 120mm 
Fuktspärr 
Takpapp Katepal SEP5500 Dubbel 
Livlinefästen 
Taklutning: 4 grader 
Energivärde: 0,18 
Brandklass: EI30 

"Att investera i ett riktigt tak av högsta kvalitet ger god ekonomi, minsta risk för läckage 
och en god natts sömn i många år"  

Takavvattning  

Hängrännor 
Stuprör 



Ytterväggar 

120 mm sandwichpaneler med PIR isolering i valfri kulör och profil. 

Energivärde: 0,19 
Brandklass: EI30 

”PIR är framtidens isoleringsmaterial i väggar och tak på grund av sin effektiva 
isoleringsförmåga samt brandmotstånd”  

Dörrar 

3 stycken svensktillverkade aluminium ytterdörrar utrustade med låskista och 
dörrstängare. 

Energivärde 1,1 

Entréparti 

1 styck glasat entréparti B2000, H2100 helt i dubbelt energiglas med argonfyllning. 

Energivärde 1,1 

Portar  

1 styck svensktillverkad manuell vikport med fönsterrad i ögonhöjd. B3000 H3300 

Energivärde: 1,5 

Omkostnader 

Montage 
Frakter 
Transporter 
Godslossning 

Lyft och montagehjälpmedel 
Avfallshantering, container, deponi 

Dvs. inga dolda kostnader. Allt ingår monterat och klart.   

Tillval/Optioner 

Vi erbjuder en mäng olika tillval såsom; 
 
Plintgrunder (gäller hela landet) 
Betongplatta (gäller bara Stockholmsområdet) 
Fler eller större fönster 
Fler eller större portar 
Annan modell portar, manuella eller elektriska 
Takutsprång 
Etc.   

Hör av dig för en offert på din hall.  

Övriga upplysningar 



Observera att vårt koncept inte kan förknippas med en del andra aktörer som erbjuder 
hallar med lättviktsstomme. Detta är en riktig stålhall med riktig stålstomme. Med hög 
kvalité på väggar, tak och detaljer. 

Vanliga frågor och svar om ishallen  
Fråga: Vem är en typisk kund av en ishall? 
Svar: Olika typer av fastighetsbolag som önskar ha idrottsföreningar och klubbar som 
hyresgäster. 

Fråga: Utför ni även montaget? 
Svar: Ja hela montaget, inklusive alla lyfthjälpmedel etc., ingår alltid. Vi levererar en 
”skaltät” hall till er. 

Fråga: Jag har tänkt att köpa en hall av er. Kan ni hjälpa oss med bygglovet? 
Svar: Ja, det kan vi ordna. Du beställer och betalar en nybyggnadskarta i DWG 
format från din kommun, den måste vi ha för att kunna hjälpa dig. 

Fråga: Jag behöver hjälp med markarbetet och att gjuta plattan, kan ni hjälpa till med 
det? 
Svar: Ja, det kan vi. Vi har bra samarbetspartners för att utföra markarbetet och för att 
gjuta plattan. Detta gäller enbart i Stockholmsregionen. I hela Sverige, erbjuder vi att 
utföra montaget på en Finja plintgrund.  

Fråga: Varför väljer ni att ha papptak på era hallar? 
Svar: Med ett högkvalitativt papptak minimerar vi risken för läckage. Det garanterar dig 
ett långvarigt och problemfritt ägande. Ett papptak är dessutom det absolut bästa för 
låglutande tak vad gäller ekonomi, håltagningar, omläggningar, snöskottning eller andra 
arbeten som behöver utföras. 

Fråga: Varför 120 mm PIR väggar och inte PUR eller Stenullsvägg? 
Svar: PIR väggar har goda brandegenskaper och är de mest energieffektiva väggarna 
på marknaden. PUR väggar saknar ett brandskydd och stenullsisolering har för dåliga 
energivärden. 

Fråga: Om jag vill beställa en hall, hur gör jag? 
Svar: Du kontaktar oss på telefon eller e-post. Vi tar ett förutsättningslöst inledande möte 
och diskuterar upplägg och detaljer. Vi tittar närmre på ritningar, vandrar runt i hallen i 3D 
och tar reda på vilka behov ni har. 

Fråga: Vilka garantier lämnar ni på hallen? 
Svar: Under byggprocessen för vi ständiga egenkontroller av utfört arbete. Efter 
färdigställande gör vi en gemensam slutbesiktning. Därefter lämnar vi 5 års garanti på 
konstruktionsfel, byggfel och material. 

 

Sunny Sharma 

Titel: Försäljningschef 
Telefon direkt: 076-213 77 39 
E-post: sunny.sharma@northpower.se 
 

 

Nabil Qaadoun 

Titel: Säljare, Konstruktör 
Telefon direkt: 073-219 82 03 
E-post: nabil.qaadoun@northpo 
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