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Underlag till investeringsprojekt 

Investeringsprojekt:       Belopp i tkr: 
 

Konstgräsmatta LF arena 

 

2021: 3 000  

2022: 

2023: 

 

Beskrivning av projektet:  
 

LF arena är Piteås elitarena vad gäller fotboll. Utveckling av arenan har skett under ett flertal år med ny 

belysning som den senaste investeringen. För att få spela elitfotboll krävs att arenan svarar upp mot 

Svenska fotbollsförbundets krav. Ett konstgräs på en ungdoms arena bedöms ha en livslängd på 10 år. På 

en elitarena är kraven betydligt högre och bedöms ha en livslängd på 6-7 år beroende på nyttjandegrad. Ef-

tersom vi har få konstgräsplaner i Piteå är nyttjandegraden väldigt hög på LF arena. Det är därför dags att 

byta konstgräset för att det ska klara elitkraven. Konstgräs på elitarena testas årligen och vid senaste testet 

kom signaler om att konstgräset måste bytas för att klara kraven fortsättningsvis. Bedömningen är att vi 

måste göra bytet under 2021 för att få fortsätta spela elitfotboll på LF arena. 

 

Syfte/Mål: 
Byte av konstgräs på LF arena enligt utbytesplan för att klarar elitfotbollens krav. 

 

Fullständig investeringskalkyl: 
Investering (beräkningsgrunder) 

Nytt konstgräs som klarar både elitkrav och är miljöanpassat samt installation och omhändertagande av 

gamla konstgräset. 

 

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr 

 

Oförändrat 

 

2021:  

2022: 

2023: 

 

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden. 
 

Barn och unga  

Fotbollen som varumärke stärks ytterligare vilket lockar fler barn och unga att börja eller fortsätta aktivera 

sig inom denna idrott.  

 

Utbildning arbete och näringsliv  

Piteå IF´s fotboll ger idag flera personer sysselsättning. Förutsättningen för att fortsätta att bedriva 

elitfotboll stärks med denna investering.  

 

Demokrati och öppenhet 

Matcharrangemangen inom framförallt damfotbollen är i dag en viktig mötesplats som främjar öppenhet 

och demokrati. En förutsättning för att Piteå skall få fortsätta att spela i damallsvenskan från 2014 är att 

förbundet godkänner arenan enligt de nya kraven.  

 

Livsmiljö 

LF Arena utvecklas ytterligare samtidigt som den intima känslan för publiken behålls. LF är en central 

arena i Piteås infrastruktur och investeringen främjar fortsatt utveckling av denna arena  


