
Bredbandsutvecklingen på Ornö.
Möte på Bygdegården den 2011-06-11

Närvarande: Erik Bertilson, Christer Broberg, Per Sundin, Mats Bergman och Staffan Paues

1. Detta möte anknyter till mötet den 2011-04-26 om Ornös framtid. Där behandlades 
bl.a. bredbandsutvecklingen på Ornö. Beslutet då var att dela upp projektet i två steg:

Steg  1 syftar till att demonstrera möjligheterna med ett fiberbaserat bredband. 
En fiberkabel föreslås dragen från skolan till bygdegården. I bygdegården 
anordnas en arbetsplats där uppkoppling mot fibernätet kan ske. Förslaget är att 
OBF skall stå som huvudman för projektet. 

Steg 2 syftar till att bygga ut ett fiberbaserat bredbandsnät på Ornö. Målet är 
”fiber till alla till lägsta möjliga kostnad”. 

2. Per Sundin rapporterade att han deltagit i ett möte med 
Skärgårdsgruppen, i vilken ingår representanter för Ornö, Utö, Dalarö och 
Muskö. Vid detta möte deltog från politiskt håll Carin Flemström (S) och från 
tjänstemannasidan Erik Josephson. Peter Olevik Dunder (Fp) som är ordförande 
i gruppen kunde inte närvara. Per pratade sig varm för att vi skulle få ansluta 
Bygdegården till skolans uttag på Stokabs kabel. Om detta skulle medges 
behöver vi endast skaffa kabel samt 2 kontaktdon. En budget på 5000kr borde 
räcka för detta. Kapaciteten blir 100 Mb/s.
3. Staffan Paues redogjorde för sina kontakter med Mona Ekesryd, IT-
ansvarig vid Haninge Kommun. Hon var initialt kallsinnig till idén att vi skulle 
få använda oss av skolans anslutning, men lovade att från sitt håll ta upp frågan 
på politisk nivå. Beslöts att uppmuntra Per Sundin att fortsätta sina kontakter 
och få till stånd ett avtal med kommunen, skriftligt eller muntligt. Om vår 
begäran skulle bifallas, skall Per skaffa kabel och anslutningsdon. 
4. Det har tidigare beslutats att Bygdegårdsföreningen blir huvudman för 
steg1. Det beslutades att detta skulle bekostas av den nya föreningen "Ornö 
Fiber" där medlemsföreningarna skulle bidra. Ornö Bygdegårdsförening har 
godkänt att bidra med ca 1000 kr, övriga medel delas mellan övriga 
medlemsföreningar.
5. Beslöts att Erik skall förhandla med Lars Ejdeklint om att få disponera 
”Sumpen” som Internetcafé. Sedan skall man söka få tillstånd en 
demonstrationsanläggning. KTH och Fiber Optic Valley har uttalat intresse för 
att sponsra en sådan anläggning.
6. Erik skall ta reda på vem som äger marken mellan skolan och 
Bydgegården. Tillstånd skall inhämtas av markägaren för vår kabel, även om 
denna initialt skall hängas i träden. 



Steg 2:

1. Per Sundin hänvisade till sin redan utskickade beräkning som visade att en total 
kanalisation på Ornö skulle innebära en kabellängd på c:a 80 km. Om man tror på en 
snittkostnad för grävning samt rör och fiber på 200kr/m, blir totalkostnaden 16 mkr. 
Till detta kommer stickspåren till husen med kanske 2000kr/hus. Totalt beräknas det 
hela kosta drygt 20 mkr. För lönsamhet krävs det uppskattningsvis krävs det en 50%-
ig anslutningsgrad av möjliga abonnenter inom ett område.

2. Per har fått i uppdrag av Ornö Fiber (Ideel Föreningen) att räkna i mer detalj på vad 
det skulle kosta att realisera ett fibernät till alla på Torsnäs Udde, Björkö & 
Segelholmen. Detta skall ses som en del av det stora nätet på Ornö och inte som ett 
fristående hörn. Per har räknat med 2,5 mil kabel. Tanken är att detta nät skall få två 
anslutningspunkter, en vid Bygdegården och en vid Mörby. Detta för att få förhöjd 
säkerhet. Det är också viktigt att ordna med back-up med batterier. Skulle detta första 
projekt förverkligas kan man säkert att få mycket erfarenheter för att realisera resten. 
Per har ställt samman en ansökan om 4 mkr i bidrag från Länsstyrelsen. Den skall 
undertecknas av Jörgen Strandberg, ordförande i föreningen Ornö Fiber. 
Beräkningsgrunden är 200kr/m. Man kan påräkna ett bidrag av 50-70% av 
totalbeloppet.

3. Relacom (eller motsvarande firma) kunde bygga detta nät. Vi skulle även kunna 
utbilda oss själva för att bygga nätet. 

4. Eftersom Vattenfall står i begrepp om att förlägga el-kabel i marken till södra Ornö 
(Sundby - Lättinge), är det viktigt att få till stånd att bra avtal med dem så att de 
samtidigt kan lägga med en kanalisation för fiberkabel. Staffan fick i uppdrag att ta 
denna kontakt.

5. Ett nästa steg i fiberutvecklingen kunde vara Mörbyfjärdens Tomtområde, där det finns 
320 stugor. Ordföranden där heter Henrik Andersson.

6. Staffan hänvisade till en artikel i tidningen ”Skärgården” av den 9 juni där det 
meddelades att Länsstyrelsen har godkänt att Skanova får dra en ny fiberkabel på Utö 
mellan en mobilmast och en telestation. Denna kommer att ge mer kapacitet till 
masten, så att det kan bli 4G på Utö. Frågan är om det kommer konsumenterna 
tillgodo med anslutningar till fibern eller om det bara ger mer kapacitet till masten. På 
Ornö skall det också dras en fiberkabel mellan den norra masten och Stokab´s kabel.

7. I dagsläget agerar Nilings och Telia operatörer på Utö. De tillhandahåller idag ADSL 
med 1-24 Mb/s. 

8. KTH har ett eget nät som når Utö. Kontaktpersoner där är Mats Erixon. De lånar fiber 
av STOKAB.

9. Patrik Hedmalm vid Varnö är både kunnig och intresserad av program som använder 
internet. Han speciellt kunnig på innehåll som finns tillgänglig på internet och kan 
vara en bra person som kan visa för andra detta på Bygdegården.

10. En fråga är om vi kunde få låna en våglängd i kabeln till Utö för att komma in på 
KTH:s nät.

Vid protokollet:

Staffan Paues


