


Kartläggning av mobiltäckning

 Kartan på Täckningskollen uppdaterad

 Nynäshamn

 Haninge

 Värmdö

 Österåker

 Norrtälje

 Sjömätningarna med Landstinget är avslutade

 Landmätningar med kommunerna pågår, tre 
kommuner klara

 Kompletteringar på öarna med lokal hjälp

 fiberföreningar och SIKO, lokala tillsynsmän

http://tackningskollen.se/pro/nynashamn
http://tackningskollen.se/pro/haninge
http://tackningskollen.se/pro/varmdo
http://tackningskollen.se/pro/osteraker
http://tackningskollen.se/pro/norrtalje


Preliminära slutsatser

 Tydlig skillnad i täckning på land och på vatten

 Stora variationer mellan operatörerna, till 
exempel

 Väddö

 Blidö

 Runmarö

 Några platser med MYCKET god täckning

 Svenska Högarna, Söderarm

 Hjälnö

 Sandhamn

 Kartläggningen är en ögonblicksbild

 Utbyggnad pågår på några ställen

http://www.bredbandskollen.se/


Nordiska Skärgårdssamarbetet

Nylands förbund, Helsingfors. 16 november 2017

 Svenskt bidrag

 Marco Forzati, RISE

 Sune Fogelström, Möja

 Claes Palmgren, Länsstyrelsen

 Finskt bidrag

 Andelslag som varit verksamma mellan 
5 och 100 år: Vessönet, LPOnet, Optowest

 Åländskt bidrag

 Utveckling och användning, nu och i framtiden

 Digitala offentliga tjänster

http://www.skargardssamarbetet.org/sv/verksamhet/bredband


Slutsatser från Helsingfors

 Stora skillnader i utbyggnadstakt mellan 

samarbetsländerna

 Hög konkurrens och efterfrågan i Sverige driver på

 Glesbygdsutveckling förutsätter också digital mognad

 Eldsjälar behövs i alla skärgårdar 

 Vänder på förutfattade meningar om vad som är möjligt och 

vad som är rimligt i en glesbebyggd miljö

 Livestreaming är en stor tillgång, men inte utan tekniska 

utmaningar



Aktivitet i hela skärgården

 Stödpengar till Gräskö, Blidö, 

Ingmarsö, Svartsö, Möja, 

Runmarö. Harö, Nämndö, 

Ornö

 Erbjudanden om fiber utan 

stöd 2017: Arholma, Blidö, 

Sandhamn, Utö, Muskö

 Test med radiolänk för 

100mbit: Norröra, Söderöra, 

Landsort

 Ny mobilmast på Svartlöga



Skärgården framåt 2020

 Säkerställ planerad utbyggnad blir klar

 Främja långsiktig drift och underhåll

 Hjälp till självhjälp för kommuner öar som 
är kvar

 Översyn av trådlösa alternativ

 Testplattform 5G för vård och omsorg i 
skärgården

 Nytt nationellt stödsystem efter 2020

 Omkalibrering av prioriteringar för 
regional bredbandskooordinering



Kontaktinformation: 

Claes Palmgren, tfn +46 (0) 10-223 13 89, 

e-post: claes.palmgren@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/stockholm




