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Tre alternativ för utveckling av Lindbäcksstadion 
 
Bakgrundsbeskrivning av driften 

Piteå Kommun beslutade 1996 att lägga ut den kommunala driften av Vallsberget på ett privat 
arrende. Efter upphandling arrenderades anläggningen ut till Jan-Olof Lundqvist, som tidigare 
varit anställd på kommunen och arbetat på anläggningen. Från att Piteå Kommun haft en 
driftskostnad på mellan 1,5-2 Mkr blev det ett arrendebidrag på 500 tkr. En av anledningarna 
till beslutet var att klara det sparbeting som förvaltningen var ålagd. Efter en ny upphandling 
2000 övertog Stig Eriksson arrendet. 2005 utredde förvaltningen en försäljning av 
anläggningen och ärendet var uppe på kultur o fritidsnämnden att sälja anläggningen för 1 kr. 
Detta pga. det mycket låga nyttjandet i ffa spåren men också i backen. Beslutet blev dock 
fortsatt kommunalt ägande. I samband med investeringar i konstsnöanläggning, belysning, 
rullskidbana samt sekretariat för längdanläggningen tog Piteå Skidallians över driften av 
längdanläggningen mot ett driftsbidrag av 400 tkr. Därmed delade Kommunen upp 
verksamheten mellan längdanläggning och alpinanläggning (inkl café). Den totala arrende 
kostnaden för kommunen blev då 950 tkr per år. Piteå Skidallians såg spårning och kvalitet på 
spåren som en investering för längdåkningens framtid. Från att tidigare ha spåret 7 km 3 ggr/v 
spårade man nu nära 25 km varje dag. Gäster som nu besökte anläggningen visste att spåren 
var fina och ryktet om de välskötta spåren spreds snabbt. Arrendet för alpinanläggningen togs 
2012 över av Tomas Lindbäck som drev anläggningen tre säsonger och Betongtech (första 
arrendator som inte var familjeföretag) drev anläggningen en vintersäsong 2015/2016. Ingen 
av dessa entreprenörer klarade av att driva verksamheten med en resultatnivå som gav en 
uthållig drift och möjlighet att utveckla anläggningen. Fr.o.m. hösten 2016 är det 
Föreningsservice som arrenderar alpinanläggningen. Total årlig kommunalt driftsbidrag är 
idag; 1,1 Mkr, 550 tkr vardera för längd- respektive alpinanläggningen. 
 
Nulägesbeskrivning av driften 

Driften av längdanläggningen håller en hög kvalitet tack var Piteå Skidallians stora ideella 
arbetsinsatser. Driften är avhängig ett fåtal eldsjälar med kompetens och engagemang vilket 
gör organisationen är väldigt sårbar. Arrendebidraget är för lågt för att säkerställa en uthållig 
drift och alldeles för lågt för att skapa utveckling. Föreningen arrangerar regelbundet 
nationella tävlingar för längdskidor, då de engagerar mer än 100 funktionärer. 
Alpinanläggningens liftar och belysning renoveras just nu med kommunala medel. 
Arrendebidraget för alpinanläggningen är även det för lågt för att ge arrendatorn en uthållig 
drift och ett resultat som kan ge en utveckling av anläggningen. Kultur-, park- o 
fritidsförvaltningen får ta allt större ansvar vid reparation av maskiner, liftar och utrustning. 
Anläggningen står tom, öde och ”igenvuxen” sommartid. Däremot nyttjas området flitigt av 
alla natur- och motionsälskande besökare som nyttjar det fantastiska berget och dess 
omgivningar till promenader, bär- och svampplockning, löpning, cykling, rullskidåkning mm. 
Rullskidbanan sköts och underhålls av Piteå Skidallians. Att fortsätta driva anläggningen efter 
dagens förutsättningar kommer inte vara hållbart. 
 
Nulägesbeskrivning av anläggningen 

Längdanläggningen har följande långsiktiga (2021) investeringsbehov: 
 Ny belysning på stadion samt delar av det 5 km långa elljusspåret. 
 Spårkortsystem med kortläsare för att kunna marknadsföra, kontrollera och föra 

statistik över spårkortsförsäljningen. 
 Utveckling av konstsnöanläggningen mot mer automatiserad drift. 
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 Ny spårmaskin. 
 Utveckling av ca 1 km lättare spårslingor i anslutning till stadion för motionärer. 
 Breddning av Skjutbanevägen för att klara större arrangemang. 
 Servicepunkter med Va, el och bredband för inkoppling av baracker vid större 

arrangemang. 
 

Alpinanläggningen har följande långsiktiga (2021) investeringsbehov: 
 Ny belysning i backarna. (Genomförs 2018, 2019). 
 Nya liftmotorer. (Genomförs 2018). 
 Komplettering av säkerhetssystemet på liftarna. 
 Nya arbetsplattformar på liftstolparna. 
 Ny pistmaskin. 
 Utveckling av konstsnöanläggningen mot mer automatiserad drift. 

 
Övriga långsiktiga (2021) investeringsbehov: 

 Nytt servicehus för campingen. 
 Utökad kapacitet för vatten och avlopp generellt på hela Lindbäcksstadion. 
 Bättre logistik på vägar, parkeringar och G/C-vägar inne på anläggningen. 
 Utöka antal skjutmål på skidskytteanläggningen till 31 st. 
 Ev flytt av skidskytteanläggningen beroende på övrig utbyggnad av området och 

placering av entrén till skidtunneln. 
 Kommunalt inköp/inbyte av privat mark för att skapa utvecklingsmöjligheter runt 

anläggningen och på Vallsberget. 
 

Alternativ 1  

Ett alternativ där ingen skidtunnel byggs. För att kunna garantera tidig skidpremiär samt 
skidspår hela vintern i framtiden, kommer det att krävas att man varje höst sparar snö (6000 
m3) och lägger ut på en slinga av ca 2 km. Anläggningar som inte sparar snö kommer på sikt 
att tappa attraktivitet och bli akterseglade i konkurrensen om besökare. Anläggningar som 
idag sparar snö för att kunna garantera skidåkning från ett visst datum är tex Östersund, Falun, 
Ulricehamn, Bruksvallarna och Gällivare. Det innebär en årlig ökad kostnad på ca 500 tkr per 
år. Bygger man en skidtunnel behöver man inte spara snö eftersom åkarna kan välja att åka i 
tunneln eller utomhus efter väder och snötillgång. För att kunna engagera framtida 
arrendatorer på anläggningen, krävs ett betydligt högre kommunalt driftsbidrag. Detta för att 
de ska kunna hålla maskiner, inredning och inventarier uppdaterade, utveckla verksamheten 
samt ge ett någorlunda vettigt resultat utan ett alltför stort risktagande. Höjda ersättningar till 
längdanläggningen (+ 1000 tkr) och alpinanläggningen (+ 1000 tkr) är ett måste. Jämför också 
storleken på Kommunala driftbidrag till liknande anläggningar i vår omvärld. (Se fotnot). 
Resultat: 

 Driften av backar och spår tryggas tack var höjd ersättning och kvaliteten på 
anläggningen säkras. 

 Lindbäcksstadion fortsätter att vara en renodlad vinteranläggning som fungerar bra 
vintertid, men kommer att stå tom och stängd sommartid under överskådlig framtid. 

 Ingen funktion kommer att finnas för att utveckla samordning, sälj, paketering och 
marknadsföring vilket innebär förvaltning av anläggningen mer än utveckling. 

 Besökarna kommer i huvudsak från Piteå alltså ingen utveckling för besöksnäringen. 
 Arrangemang genomförs i samma utsträckning som idag. 
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Totalt årlig kommunalt driftsbidrag:  
3,6 Mkr (inkl sparad snö). En ökning med 2,5 Mkr jämfört med dagens bidrag. Byggs 
skidtunneln kan denna summa minskas med 1,5 Mkr, till ett totalt Kommunalt driftsbidrag på 
2,1 Mkr. Detta beroende på att man då inte sparar snör samt samordningsvinster i driften. 
 

Alternativ 2  

Darkathlon bygger en 750 m lång skidtunnel, med en höjdskillnad på 27 m. Piteå Kommun 
hyr skidtunneln av Darkathlon för 5 Mkr första tre åren. Kommunens hyra för tunneln trappas 
sedan ned succesivt. Målet är att få ned kommunens hyra för tunneln till 3 Mkr/år inom en 
femårsperiod, allteftersom intäkterna för bolaget växer. I den framtida utvecklingen finns en 
idé på att centralisera service och funktioner för att öka pulsen i anläggningen och 
effektivisera driften. En part, tex Piteå Skidallians, alternativt ett delägt kommunalt bolag, 
ansvarar för driften av hela Lindbäcksstadion, inkl backar, café, längdanläggning, camping 
och skidtunnel. Samma organisation ansvarar för produktutveckling, samordning, sälj, 
marknadsföring, paketering, service och värdskap. Det kommunala driftbidraget för 
längdanläggning och alpinanläggning höjs till totalt 2,1 Mkr enligt Alternativ 1. Avtal skrivs 
med det nya bolaget som garanterar att Föreningsservice kan fullfölja sitt projekt med bas på 
Lindbäcksstadion och som därmed blir underleverantör på anläggningen. Kommunen erbjuder 
skolorna i Piteå att fritt nyttja anläggningen enligt samma princip som gäller i övriga 
kommunala idrottsanläggningar. Det gäller både backar, spår och skidtunnel. Eventuella nya 
projektpengar som beviljas för att utveckla anläggningen/driften tillfaller verksamheten och 
påverkar inte det kommunala bidraget.  
 
Resultat: 
Med en skidtunnel och dessutom en sammanhållen drift finns en fantastisk möjlighet att skapa 
en utveckling av anläggningen med ökat antal besökare från ffa övriga Sverige och Norge. 
Detta i sin tur medför ökade intäkter tack vare en tydlig produktutveckling, paketering, sälj 
och marknadsföring. Det skapar dessutom förutsättningar till öppethållande, service och 
aktiviteter året runt. Med en sammanhållen centrumbebyggelse med servicehus, reception, 
skidtunnel, café/restaurang, omklädning mm, kan personal serva både campinggäster, 
skidtunneln och övriga aktiviteter. Dessutom skapas en mötesplats där alla olika 
gästkategorier samlas, vilket ger bättre puls, positiv social upplevelse och högre kvalitet på 
värdskapet. Centraliseringen av funktioner blir också ett levande ”skyltfönster” för 
skidtunneln. Anläggningen känns levande. Centrumbebyggelsen kan på sikt utökas med 
boende, restaurang, shop/uthyrning, större camping, aktivitetsytor mm.  
Den flyttade entrén till skidtunneln innebär samtidigt att behovet av att flytta 
skidskytteanläggningen försvinner. För att utöka attraktiviteten sommartid utvecklas löpstigar, 
mountainbikestigar och downhillcykling. Skolorna behöver inte längre betala för sina 
friluftsdagar på anläggningen och får dessutom tillgång till skidtunneln. 
Satsningen är en av Piteå kommuns största landsbygdsutvecklingsinsatser under senare år. 
 
Totalt årlig kommunal kostnad:  
7,1 Mkr (år 1-3), fördelat på 5 Mkr i hyra för skidtunneln och 2,1 Mkr i driftsbidrag. Hyran 
för skidtunneln minskar succesivt och efter fem år är den nere på en fast nivå på 3 Mkr/år.  
 

 

 

Alternativ 3 
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Förutom Alternativ 2 byggs backen in som då blir Sveriges första inomhusbacke för 
skidåkning. Bilväg upp till toppen av backen där ett exklusivt kvalitetshotel byggs på toppen. 
Ny stollift för inomhusbacken och för nyttjande sommartid. 
En storsatsning som ökar attraktiviteten på Lindbäcksstadion ytterligare. 
 
Resultat: 
En visionär satsning som skulle ge eko internationellt och sätta Lindbäcksstadion på kartan 
som den första anläggningen i Sverige med inomhusbacke. 
I övrigt samma som Alt 2. 
 
Totalt årlig kommunal kostnad:  
Från 15 Mkr och uppåt (mer en gissning än en kalkyl). 
 
Fotnot: 

Jämförbara kommuners årliga driftskostnad för sina respektive skidanläggningar: 

 Luleå, Måttsund + Ormberget   4,7 Mkr 
 Östersunds skidstadion (längd/skidskytteanlägging) 6,2 Mkr 
 Falun, Lugnet (längdanlägging).   3,5 Mkr 
 Skellefteå Vitberget   2,3 Mkr 
 Älvsbyn, Kanis   Kan inte ange budget. Fastighetsbolaget ansvarar för 

   driften med egen personal men betalar inga övriga 
   driftskostnader, intäkterna går till kommunen . 

 
Årlig driftskostnad för övriga kommunala idrottsanläggningar i Piteå: 

 Öjeby sport- och simhall    6,4 Mkr 
 Munksund sim- och sporthall   2,9 Mkr 
 Norrmalmia Sporthall    4,1 Mkr (Exkl personal) 
 LF Arena     2,2 Mkr (Exkl personal) 

 
 



Budget Skidtunnel 20180810

År 1

Intäkter

Årskort 150 st a´2000 kr 300 000 kr            

Dagskort 3000 st a´200 kr 600 000 kr            

Nyttjande för skola, förening etc grannkommuner 300 000 kr            

Övriga intäkter, skidhyra, fika, event etc 200 000 kr            

Kommunal hyra 5 000 000 kr         

Summa Intäkter 6 400 000 kr        

Kostnader

Hyra skidtunnel inkl energi 5 000 000 kr         

Personal 800 000 kr            

Kommunikation/Reklam 500 000 kr            

Snö / Spårkostnad 200 000 kr            

Teknik inpassering 100 000 kr            

Övriga kostnader 200 000 kr            

Summa kostnader 6 800 000 kr        

Resultat 400 000 kr-           

År 2

Intäkter

Årskort 300 st a´2000 kr 600 000 kr            

Dagskort 6000 st a´200 kr 1 200 000 kr         

Nyttjande för skola, förening etc grannkommuner 300 000 kr            

Övriga intäkter, skidhyra, fika, event etc 300 000 kr            

Kommunal hyra 5 000 000 kr         

Summa Intäkter 7 400 000 kr        

Kostnader

Hyra skidtunnel inkl energi 5 000 000 kr         

Personal 1 000 000 kr         

Kommunikation/Reklam 500 000 kr            

Snö / Spårkostnad 200 000 kr            

Teknik inpassering 100 000 kr            

Övriga kostnader 200 000 kr            

Summa kostnader 7 000 000 kr        

Resultat 400 000 kr           

År 3 

Intäkter

Årskort 500 st a´2000 kr 1 000 000 kr         

Dagskort 10000 st a´200 kr 2 000 000 kr         

Nyttjande för skola, förening etc grannkommuner 300 000 kr            

Övriga intäkter, skidhyra, fika, event etc 500 000 kr            

Kommunal hyra 5 000 000 kr         

Summa Intäkter 8 800 000 kr        

Hyra skidtunnel inkl energi 5 000 000 kr         

Personal 1 200 000 kr         

Kommunikation/Reklam 500 000 kr            

Snö / Spårkostnad 200 000 kr            

Teknik inpassering 100 000 kr            

Övriga kostnader 200 000 kr            

Summa kostnader 7 200 000 kr        



Resultat 1 600 000 kr        
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