Plan infrastrukturutveckling
för fotboll i Piteå Kommun
Del i Piteå Kommuns avsiktsförklaring 43 000 invånare 2020

Tillsammans kan pitebor, näringsliv, föreningsliv,
aktörer och kommunen utveckla Piteå till en attraktiv
och uthållig kommun där människor vill bo, verka och
leva.
Information och varumärke, Integration

Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett
självklart val för såväl boende och företagare som för
besökare och turister. Vi bidrar gemensamt till ett
tryggt, öppet och kreativt samhälle.
Sveriges bästa idrottsrörelse – Framtid Piteå
Piteå 2013-06-26. Version 2.1

Fotbollsanläggningar i Piteå Kommun
Mål:
Tillgång till tränings- och matchanläggningar i Piteå Kommun som motsvarar fotbollens
behov.
Behov:
Anläggningar i tillräcklig omfattning och kvalitét för att nå målen:
 Alla barn ska ha möjlighet till träning och matcher mars-september i en omfattning som
ger kontinuerligt fotbollsspelande.
 Alla ungdomar ska ha möjlighet till träning och matcher mars-september i omfattning
som ger kontinuerligt fotbollsspelande. Man ska ha möjlighet till träning i samverkan,
kommunträning, under vinterhalvåret.
 Alla seniorlag ska ha möjlighet till kontinuerlig träning och matcher året om.
 Alla elitlag ska ha möjlighet till träning och matcher dagligen året om.
 En geografisk spridning på plastgräsplaner där samverkan föreningsliv - skola är viktig för
utvecklingen.
 Sveriges näst största och en av världens 10 största fotbollsturneringar, Piteå Summergames, måste ständigt utvecklas för att hänga med i konkurrensen. 2013 kommer ca
20 000 ungdomar och ledare från 17 nationer att besöka Piteå. Lägg till alla medföljande
föräldrar och anhöriga.
Bakgrund
Föreningarna i Piteå står för den största delen av infrastrukturen för fotbollen i Piteå.
Förutom LF Arena drivs samtliga fotbollsanläggningar av föreningarna. Frågan om en
fotbollshall har drivits av föreningarna sedan 90-talet. 2005 bildades en arbetsgrupp (18
föreningar) med ett övergripande ansvar för att samla fotbollsfrågor gentemot bl.a.
kommunen. Vinterträning och konstgräs var prioområdet. 2008 blir fullstor fotbollshall
huvudfokus för arbetsgruppen.
Nuläge
Fotbollen är den klart största verksamheten i Piteå (liksom i övriga landet). Cirka var tredje
sammankomst står fotbollen för. Damerna har sedan 2009 år ett lag i allsvenskan. Vi har en
stor bredd, totalt 30 senior och juniorlag samt en stor ungdomsverksamhet. Unikt för Piteå
är att på ungdomssidan har vi fler flicklag anmälda till seriespel än pojklag. Mycket beroende
på att vi har ett lag i allsvenskan och därför har statusen höjts både bland spelare och ledare.
Däremot har vi inte följt med utvecklingen när det gäller tränings- och matchmöjligheter året
om. Idag är det ett måste om vi ska kunna vara med och konkurrera med närliggande
kommuner och deras föreningar. Angörande faktor på den högsta/högre nivån är att vi kan
erbjuda bra förutsättningar så de engagerade tränare och spelare väljer Piteå. Samma sak
gäller för att behålla ortens egna talanger. Det skapar även möjlighet att starta nationell
idrottsutbildning (NIU) på gymnasienivå samt möjliggör profilering för grundskolor.

En jämförelse i Norrbotten
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1) Gäller seniorer och juniorer

Tillkommer den stora barn/ungdomsverksamhet som bedrivs i kommunen.
Ett lyckat arbete för att behålla mångfalden av föreningar och en långsiktighet när det gäller
verksamheten har varit den samverkansstruktur som föreningarna har börjat arbeta efter.
Enkelt uttryckt är indelningen efter vädersträcken. Centrala/östra, Södra, Västra och Norra.
Se bilaga 1.

Nuläge fotbollsföreningar, C-skolor, konstgräs och hallar.

Infrastrukturplan för fotbollsplaner:
Målet är att inom en 5-årsperiod utveckla fotbollen med strategin att:
- Utveckla Nolia till ett idrotts- och aktivitetscenter med 1 fotbollshall/konstgräsplan.
- Utöka antalet konstgräsplaner där samverkan är ledordet. Placering i anslutning till Cskolor för att öka nyttjandet dagtid samt samverkan föreningslivet kvällar och helger.
2013
2014

2015
2016
2017

Färdigställande av 7-mannaplan på Strömbacka (ersättning Backa Strandprojekt)
Ny konstgräsplan på Nolia samt fundament till airdome färdigställs
Byte av Konstgräs på LF Arena (krav från Svenska Fotbollförbundet)
Gräset från LF läggs ut som en 11-mannaplan (plats är inte utsedd)
Fotbollstält (airdome) på Noliaområdet som tas ner sommarhalvåret
Ny konstgräsplan 11-manna (plats utreds)
Ny konstgräsplan 11-manna (plats utreds)
Byte konstgräs i Bergsvikshallen
Ny konstgräsplan (plats och storlek utreds)

Investeringskostnader:
2014
7 milj. (5+2 milj.)
2015
15 milj. (5+10 milj.)
2016
5,5 milj. (5+0,5 milj.)
2017
5 milj.
Utvecklingsmöjligheter
Noliaområdet - Centrum/östra
Utveckla området ytterligare till ett Idrottscentrum. Alternativet som förordas för
närvarande och som är relativt prisvärd är en tältkonstruktion, airdome, som man har uppe
under vinterhalvåret och används som ”vanlig uteplan” under sommaren (15/4-15/10). På
Noliaområdet samnyttjas omklädning med ishockey och friidrott. Strömbacka, Christina-,
Norrmalm- och Rönnskolan har möjlighet att använda hallen/planen dagtid.
Aktuella föreningar är Piteå IF, MSSK.
Björklunda Öjebyn/norra
Mattan från LF ska bytas ut men är i bra skick och kan eventuellt (inte klart, endast förslag)
läggas ut på Björklunda grus. Används av föreningsliv - skola. Befintlig omklädning i
Sporthallen alt. Björklunda. Aktuella föreningar är Öjeby IF
Heden Storfors - Södra delen
SAIK driver idag ett arenabolag som äger den nuvarande mattan som börjar bli sliten.
Stort nyttjande idag av skolan (Hortlax C och Bergsvikens låg och mellan). Omklädning på
Hedens IP. Bra komplement till STAR som bygger en friidrottsanläggning i närheten.
Ytterligare en matta för 11-mannaspel behövs som bör placeras på Hedens IP.
Aktuella föreningar är Storfors AIK, Piteå Södra, Hemmingsmarks IF, Södra United.

IVAB Arena Sjulnäs - Västra delen
Ny matta för 11-mannaspel där placering bör vara inom IVAB Arena och som används av
föreningsliv - skola. Befintlig omklädning i sporthallen.
Aktuella föreningar är Infjärdens SK, Lillpite IF, Bölebyn SK, Svensby SK, Sikfors SK
Norrfjärden - Norra delen
Ny matta (storlek ska utredas) där placering kan vara vid Porsnässkolan/sporthallen eller vid
Backgårdsskolan. Används av föreningsliv - skola. Omklädning finns vid sporthallen samt vid
Backgårdsskolans gymnastikhall.
Aktuella föreningar är Norrfjärdens IF, Rosvik IK, Alter IF, Sjulsmark SK, FC Norrsken
Pitholm - Östra delen
Ny matta för 7-mannaspel som placeras vid sporthallen där även isbana med sarg och
elljusspår finns. Ett sportområde för Östra regionen som används av föreningsliv - skola.
Omklädning finns i den närliggande sporthallen.
Aktuella föreningar är MSSK, Piteå IF

Utvecklingsmålet för fotbollen när det gäller anläggningar:

11 = 11-mannaplan
7 = 7-mannaplan

