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Sammanfattning

Inledning

Det pågår idag två parallella utbyggnader av IT-infrastruktur i Sverige – en privat och en 
statlig. Den privata utbyggnaden av IT-infrastruktur kan vara utbyggnad av stomnät, 
uppgradering av befintliga parkabelnät med ADSL-teknik eller kabelmodem för kabel-TV 
nät. Den statliga IT-infrastrukturutbyggnaden går grovt sett ut på att Svenska Kraftnät bygger 
ut ett stomnät som förbinder alla landets kommuner med optisk fiberkabel. De flesta 
kommuner får sedan stöd för att bygga ortsammanbindande nät och områdesnät. 
Fastighetsägare kan i sin tur få stöd för att ansluta sina fastigheter till områdesnäten.

Den privata utbyggnaden av IT-infrastruktur har pågått sedan 1997 i Haninge. Detta har lett 
till att det finns en god tillgång på grundläggande IT-infrastruktur i form av  stomnät, 
ortssammanbindande och områdesnät i kommunen. Samtliga orter inklusive öarna Muskö, 
Ornö1 och Utö är sammanlänkade med ortssammanbindande fiberoptiska nät. Däremot saknar 
öarna och glesbygden områdesnät för anslutning av hushåll och företag. 
Med grundläggande IT-infrastruktur som redovisas i Haninge menas: allmänt tillgängliga  
fysiska2 nät med mycket god kapacitet på 5-10 års sikt och byggda med redundans3. De består 
av optisk fiber- eller kopparkabel, kanalisation och noder t.ex. telestationer.

I Haninge finns ett antal operatörer - UPC, Telia, Bredbandsbolaget, Bostream och 
TeleNordia, Tele 2 samt Powernet - som erbjuder tätorterna, vilka utgör 94 % av 
befolkningen, möjlighet att erhålla fiber- eller ADSL4- anslutningar. Kommunen har dock inte 
uppgift om hur stor andel av Haninges 29 600 hushåll som har sådana anslutningar.  

Av Stockholms läns tjugosex kommuner är det tio som har beviljats stöd för 
ortsammanbindande nät och tolv kommuner, däribland Haninge, som kan komma att beviljas 
stöd för områdesnät. Haninge kommun har möjlighet att erhålla strax under 2 milj kr för 
utbyggnad av områdesnät i kommunen. En förutsättning för att erhålla statsbidrag är att 
kommunen medfinansierar 5 % av investeringsbeloppet, vilket för Haninges del innebär 
300 000 kr, samt att ta fram ett IT-infrastrukturprogram som ska godkännas av länsstyrelsen.

Förslag till hur statliga IT-infrastrukturmedel ska användas i Haninge

Statens intention är att bidrag ska ges till orter där marknadskrafterna inte kommer att bidra 
till utbyggnad av infrastrukturen inom rimlig tid. Knappt 6 % av Haninges befolkning, ca 
4 200 personer, bor i områden som definitionsmässigt motsvarar de intentionerna. 

Haninge glesbygd och skärgård har generellt tillgång till ortssammanbindande nät, men 
saknar tillgång till accessnät.  Det kan nämnas att samtliga tolv s.k. ”glesbygdstelestationer” 
på fastlandet inkl. stationerna på Muskö är anslutna till fibernät vilket möjliggör utbyggnad av 
telestationer för ADSL-teknik.

1 Ornö kommer att anslutas hösten 2002.
2 Dragningen av kablar m.m.
3 Avser här att det finns alternativ för omdirigering av teletrafiken vid eventuellt kabelbrott i det 
ortssammanbindande nätet.
4 Asymmetrical Digital Subscriber Line, modem som medger upp till ca 2 Mbit/s till abonnenten på vanlig 
telefonledning (Telia). Asymmetrisk därför att abonnenten har hög bandbredd till sig men låg bandbredd ut 0,5 
Mbit/s. Tekniken täcker dagens behov för de abonnenter som finns inom ett avstånd av några kabelkilometer (ej 
fågelvägen) från telestationen. 
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En intressant nyhet för glesbygdsstationer är att Skanova har börjat att prova Ethernetteknik5 

som ersättning för ATM6. Med den tekniken kan Skanova erbjuda anslutningar med ett 
mindre kundunderlag än tidigare, 20 hushåll  utgör en ungefärlig undre gräns7. Detta innebär 
att Haninges glesbygd på några års sikt kan få tillgång till ADSL av marknaden på samma sätt 
som tätorterna. 

Kommunens prioritering av statligt stöd till öarna Ornö, Utö och Muskö samt 
närliggande öar

Kommunen har påbörjat ett regionalt arbete som går ut på att stödja IT-infrastrukturbyggandet 
och näringslivsutvecklingen kopplad till IT i skärgården. Bl a kan nämnas att kommunen 
medfinansierat utbyggnaden av Stokabs fiberkabel från Sandhamn till Utö med 1,5 milj 
kronor, vilket lett  till att skärgården fått ett redundant ortssammanbindande nät med en 
tillförlitlig IT-infrastruktur mot resten av Sverige och världen. De statliga IT-
infrastrukturbidragen som kommunen nu kan erhålla bör koncentreras till samma område, 
men den här gången för utbyggnad av områdesnät för öarna. Kommunen bedömer att 
kommersiella aktörer troligtvis inte har ambitionen att bygga områdesnät i skärgården. 
Förekomsten av lokala initiativ, möjligheten att söka medfinansiering från EU och pågående 
ö-samverkan ger goda förutsättningar för att genomföra lokala accessnätprojekt i enlighet med 
bredbandsutredningens intentioner. 

Vilka nätprojekt som slutligen blir utbyggda med statligt stöd i Haninge och i andra 
kommuner i länet,  kommer att avgöras först när ansökningarna om statligt stöd har 
behandlats av länsstyrelsen och kostnaderna är preciserade. Detta sker troligtvis under hösten 
2002 och våren 2003. 

Vägledande för det fortsatta arbetet är att utifrån efterfrågan, lokala initiativ och kostnad, 
bygga IT-infrastruktur där stödmedlen gör mest nytta.

5 Ethernet är en nätverksteknik som kan användas på par-, koaxial- och fiberkabel. Den medger 
överföringshastigheter på 10 eller 100 Mbit/s samt 1 Gbit/s.
6 ATM står för Asynchronous Transfer Mode, en ”paketförmedlande” digital teknik för telenät.
7 Computer Sweden den 19 april 2002.
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Uppdragsbeskrivning.

Bakgrund

Regeringen satsar 8,2 miljarder  för att bygga upp ett stomnät till landets samtliga 
kommuner och ortssammanbindande regionala nät. För orter med mindre än 3 000 
invånare ges även stöd för områdesnät. För Stockholms län har det avsatts 114 milj 
kr varav Haninge kommun har möjlighet att erhålla knappt 2 milj kr för utbyggnad 
av områdesnät. Det krävs också att kommunen tar fram ett IT-infrastrukturprogram 
som sedan ska fastställas av Länsstyrelsen i Stockholm län. 

IT-infrastrukturprogrammet utgör ett strategiskt dokument på vilket kommunens 
fortsatta IT-infrastruktursatsningar inom ramen för regeringens stödpengar enligt 
förordningarna SFS 2001:350 och SFS 2001:351 vilar.

Detta stöd finns tillgängligt fram till 31/12 2005.

 Målsättning / Syfte

Statens målsättning

Statens målsättning är att Sverige som första land skall bli ett 
informationssamhälle för alla8. I  IT-propositionen uttalade regeringen att 
hushåll och företag i alla delar av Sverige inom de närmaste åren borde få 
tillgång till IT-infrastruktur. Utifrån detta har stödinsatser i första hand 
inriktade mot landsbygd och glesbygd utformats.

Behovet av program för försörjning av ledning för datakommunikation 
framfördes av IT-infrastrukturutredningen i betänkandet Bredband för tillväxt i  
hela landet9. Syftet med ett nationellt infrastrukturprogram var enligt 
utredningen att ange målbild, inriktning och geografiska principer för ett 
bredbandsnät.

Bredbandsutredningens arbete presenterades den 30 november 2000 i 
slutbetänkandet IT-infrastruktur för stad och land10. I betänkandet är 
huvudspåret att utbygganden av IT-infrastrukturen i huvudsak skall ske på 
kommersiell grund men där det saknas marknadsmässigt underlag kan staten 
via stimulansbidrag stödja utbyggnaden. Utredningens förslag har 
konkretiserats i tre förordningar vilka är styrande för det framtida arbetet; 
Förordning (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-
infrastrukturprogram, Förordning (2001:351) om stöd till kommuner för 
anläggande av telenät och Förordning (2001:350) om stöd till kommuner för 
anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

8 IT-propositionen 1999/2000:86
9 SOU 1999:85
10 Dir. 2000:04
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Regionens målsättning
Stockholmsområdet har utvecklats till en av världens ledande regioner bl.a. 
inom IT. Det är viktigt att denna positiva utveckling fortsätter. Tillgång till 
redundanta och vitt förgrenade fibernät i hela regionen och då även i 
skärgården och glesbygden är en högt prioriterad regionalpolitisk målsättning. 

En god IT-infrastruktur som är tillgänglig på rimliga villkor är en förutsättning 
för att kunna förverkliga länets framtidsvisioner, t.ex. att utveckla näringslivet i 
regionen och ha tillgång till en levande skärgård med nya attraktiva boende- 
och arbetsmiljöer. Förhoppningen är att samtliga kommuner ska arbeta med IT-
infrastrukturfrågan och aktivt medverka i framtida planering av IT-infrastruktur 
i enlighet med övrig översiktsplanering. 

Kommunens målsättning
Visionen är att vid utgången av år 2005 ska alla intressenter i kommunen ha en 
fast Internetanslutning med en tidsenlig kapacitet samt med övriga krav på 
nätet när det gäller redundans, öppenhet och prissättning. Kommunens 
ambition och ansvar för IT-infrastruktur har kontinuerligt diskuterats sedan år 
1999.  Arbetet med dessa frågor har bedrivits utifrån målsättningar som 
fastställdes av kommunstyrelsen den 21 maj 2001 och beskrevs i ett PM som 
redovisades i ett bredbandsseminarium den 8 december 2000. 

Utdrag ur den fastställda IT-strategin från den 21 maj 2001

”Tillgång till höghastighetsnät är viktigt både när det gäller att utveckla den 
kommunala verksamheten men även för samhällsutvecklingen i stort. Rätt 
infrastruktur för IT utgör i allt högre grad en förutsättning för att kommunen 
ska utgöra en attraktiv plats för invånare och de företag som verkar lokalt. 

Kommunen har en positiv inställning till bredbandsutredningens förslag till att 
upprätta IT-infrastrukturprogram och därmed åta sig ett planeringsansvar. Att 
kommunen tar planeringsansvaret för utbyggnaden innebär inte att kommunen 
ska bygga, äga eller upphandla publika nät åt marknaden. Kommunens 
engagemang för bredbandsfrågorna baseras på en tro att vi i framtiden allt mer 
ska använda oss av modern teknik både i arbetet, i skolan och på fritiden”.

”Kommunen underlättar bredbandsutbyggnaden genom att:

1. Stödja utbyggnaden av bredband i de delar av kommunen som marknaden av 
lönsamhetsskäl inte ser som intressanta för utbyggnaden. Detta gäller 
framför allt Haninges skärgård och glesbygd. Detta arbete har påbörjats i 
och med att kommunen delfinansierat Stokabs ortssammanbindande nät från 
Sandhamn till Dalarö, Ornö och Rosenön. 

2. Eftersträva en god ADSL täckning i hela kommunen. Kommunen ska verka 
för att Telias växelstationer uppgraderas med ADSL-teknik för boende och 
företag i hela kommunen. Detta sker inom ramen för avtalet som Södertörns 
kommuner tecknade med Telia redan år 1998.  Avtalet har inneburit att 
telestationerna i  tätorterna byggts ut med ATM-teknik. 
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3. Upphandla höghastighetsnät till egna enheter och ansvara för att naturliga 
anslutningspunkter i bostadsområdena i ordningsställs. Haninge kommun 
har uttalat en ambition att kommunens satsningar ska ge förutsättningar för 
en snabbare utbyggnad av IT-infrastrukturen i hela kommunen. Samordna 
gräventreprenader med förläggning av kanalisation för fiberoptik.

4. Ansvara för att IT-infrastrukturfrågorna ingår i översiktplaneringen

5. Informera kommuninvånarna och företagen om aktuella och tänkbara 
möjligheter till bredbandsanslutning”.

Kommunens förutsättningar 

De tre förordningar om stöd till IT-infrastruktur regeringen beslutat innebär i 
korthet följande:

• Haninge kommun kan få ca 2 mkr i statligt stöd för 
anläggande/tillhandahållande av IT-infrastruktur med hög kapacitet i orter med 
mindre än 3 000 innevånare och där infrastrukturen inte tillkommer på 
marknadsmässiga villkor. 

• För att få stöd krävs att kommunen upprättat ett IT-infrastrukturprogram vilket 
skall godkännas av länsstyrelsen

.
• Kommunen skall upphandla byggandet, ägandet och driften av IT-

infrastrukturen. Endast om inga skäliga anbud kommer in får kommunen själv 
anlägga, äga och driva näten.

• Statens stöd utgör 33 procent av den totala projektkostnaden för utbyggnad av 
orts/områdesnät.

• Kommunen skall medfinansiera utbyggnaden med fem procent av den totala 
projektkostnaden. Övrig medfinansiering kan utgöras av exempelvis privata 
företags insatser och EU-medel. Länsstyrelsen kan frångå denna 
finansieringsfördelning om det finns särskilda skäl.

• Länsstyrelsen beslutar om stödet.

• Stödet kan utbetalas till och med 2005-12-31.

Innehåll och avgränsningar

IT-infrastrukturprogrammet följer kraven enligt SFS 2001:349. 
IT-infrastrukturprogrammet är ett planeringsunderlag och innehåller därför inte 
fullständiga projekteringar av IT-infrastruktur.
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IT-infrastrukturprogrammets förvaltning

IT-infrastrukturprogrammet skall vid behov revideras för att, utifrån förändrade 
förutsättningar vara aktuellt. Detta kan vara förändringar vilka under arbetets gång 
uppkommer i tekniska/ekonomiska förutsättningar och/eller i behovsbilden. Ansvaret 
för att bevaka detta ligger hos kommunens IT-strateg.

Arbetsgrupp

Framtagandet av IT-infrastrukturprogrammet har skett i nära samarbete med 
länsstyrelsen, IT-forum och övriga kommuner i Stockholms län. Det konkreta arbetet 
med programmet har dessutom samordnats med Nynäshamns kommun. Båda 
kommunerna har gemensamt anlitat ADeBra Nordic AB för stöd och granskning av 
programmet. Dessutom har representanter från Ornö och Utö fått i uppdrag av 
kommunen att ta fram förstudier för utbyggnaden av lokala nät på respektive ö. 
Dessa förstudier utgör viktiga underlag för utbyggnad av accessnät på Utö och Ornö. 

Arbetet har kontinuerligt förankrats hos kommunledningen, kommunstyrelsen och 
IT-rådet. Framför allt har Pelle Svensson, som är ansvarigt kommunalråd för IT-
frågorna, aktivt deltagit i planeringen sedan 1999. Även demokratiberedningen, med 
Pelle Svensson som ordförande har deltagit i diskussioner vad gäller de politiska 
utgångspunkterna för arbetet med IT-infrastrukturen i Haninge. Därutöver har 
kommunstyrelsen kontinuerligt diskuterat IT-infrastrukturfrågorna i samband med 
budgetarbetet, vilket framgår av kommunens mål och budgetdokument. 

En referensgrupp för IT i Haninge skärgård har mycket aktivt deltagit i arbetet för 
planering av IT-infrastruktur för Dalarö, Muskö, Ornö och Utö. Referensgruppens 
arbete har återrapporteras i kommunstyrelsen den 6 september 2000, den 9 april 2001 
och den 21 januari 2002. Referensgruppens resultat har även redovisats i 
skärgårdsrådet.

En  arbetsgrupp med kommunens tjänstemän från olika förvaltningar har ansvarat för 
faktainsamlingen och för formulering av kommunens mål och visioner. Arbetet har 
samordnats med översiktsplaneringen, vilket framgår av programmet för 
översiktsplanen. IT-rådet och IT-strategen har på tjänstemannanivå tagit ett stort 
ansvar för samordning av kommunens egna kommunikationsbehov med samhället i 
övrigt, vilket sannolikt ökat takten i infrastrukturbyggandet i hela Haninge.
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Kommunens policy och målsättning avseende IT-infrastrukturfrågor

Haninge kommun har kommit en bra bit på vägen både i planeringsprocessen och i det 
praktiska infrastrukturbyggandet och ser IT-infrastrukturprogrammet som ett viktigt 
underlag för den fortsatta planeringen i kommunen. 
IT-infrastrukturprogrammet utgör bl.a.: 

• Underlag för ansökan om statsbidrag för utbyggnad av IT-infrastruktur i prioriterade 
områden.

• En beskrivning av kommunens befintliga infrastruktur

• En långsiktig vision för bredbandsutbyggnaden inom kommunen.

Politiska utgångspunkter för arbetet med IT-infrastrukturprogrammet i Haninge 

Kommunen har i samband med ett bredbandsseminarium redan den 8 december 2000 
fastställt följande utgångspunkter för det fortsatta arbetet.  

• Kommunen tar planeringsansvaret för IT-infrastrukturfrågor inom kommunen (har 
överblick över utvecklingen i kommunen och i regionen)

• Utbyggnaden av ortssammanbindande nät och områdesnät ska i huvudsak ske på 
kommersiell grund och att kommunen inte äger och driver ortssammanbindande nät 
utan köper kapacitet från en nätägare på samma sätt som företag, hushåll, 
fastighetsägare och leverantörer av tjänster gör. 

• Kommunen planerar utbyggnaden av IT-infrastruktur utifrån sitt eget behov av 
kommunikation, skolorna prioriteras. 

• Kommunen ska genom upphandling av nätkapacitet för egna skolor och andra 
strategiska enheter verka för att öka takten i infrastrukturbyggandet. Det är troligt att 
när allmänt tillgängliga nät med strategiska anslutningspunkter byggs ut i kommunen 
kommer marknaden snabbare att erbjuda lösningar för anslutning av närliggande 
hushåll och företag. 

• Varje område, hyresvärd, bostadsrättsförening och samfällighet ansvarar för att skapa 
sitt eget områdesnät eller fastighetsnät och ansluta sig till den befintliga 
infrastrukturen med lösningar som bäst utnyttjar de lokala förutsättningarna.

• Kommunen skall medverka till uppbyggnaden av ortssammanbindande nät i 
skärgården, där avståndet gör att kostnader för utbyggnaden blir mycket höga. Detta 
innebär bl.a. att kommunen medverkar i finansieringen av utbyggnaden av  Stokabs 
sjökabel i skärgården. Beslut i kommunstyrelsen den 6 september 2000.
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Hur uppfylls kraven enligt SFS 2001:349

Statens krav på IT-infrastrukturprogrammet

IT-infrastrukturprogrammet skall beskriva den statligt medfinansierade IT-
infrastruktursatsningen inom kommunen för de närmaste fem åren och enligt 
SFS 2001:349 beskriva följande områden:

1. Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor.

2. Förutsättningarna inom hela kommunen för och behov av IT-infrastruktur.

3. Befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan 
samt dess tillgänglighet.

4. Målet för nätens utformning på lång sikt.

5. Principerna för de villkor som skall gälla för nätens utbredning, tidsperioder 
för nätens utbyggnad samt prisstruktur.

6. Hur monopolisering av näten skall kunna undvikas och hur nätkapacitet 
skall tillhandahållas på skäliga och icke-diskriminerande villkor.

7. Hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt 
samarbete skall ske.

8. Hur totalförsvarets krav skall beaktas.
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Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor

Enligt statens offentliga utredningar ”SOU 2000:68 respektive 2001:111 och 
efterföljande förordningar ”SFS 2001:350 och SFS 2001:351” skall de 
kommuner som via statliga stödpengar avser anlägga nya ortssammanbindande 
nät och områdesnät i första hand inte äga IT-infrastrukturen. Kommunen skall 
med stöd av statsbidrag upphandla IT-infrastrukturen och sedan överlåta 
ägandet till den part vilken utvaldes i upphandlingen. I samband med 
upphandlingen skall kommunen tillförsäkra sig om att ägaren  på ett kostnads- 
och leverantörsneutralt sätt tillhandahåller oförädlad nätkapacitet. Det är av 
vikt att långa avtalstider eftersträvas för att kunna garantera bra grundläggande 
ekonomiska förutsättningar för nyttjande av IT-infrastrukturen. 

Endast om inga skäliga anbud kommer in får kommunen själv anlägga, äga och 
driva näten. Vad som betraktas som skäliga anbud och vilka 
utvärderingskriterier som skall gälla är upp till varje kommun att redogöra för i 
upphandlingsunderlaget. Denna modell innebär att IT-infrastrukturfrågan mer 
handlar om samhällsplanering än teknik. Det innebär också att 
planeringsfrågan lyfts till kommunen och skall handläggas och hanteras i likhet 
med annan kommunal planering.

I Haninge kommun blir följden av detta att kommunens uppgifter i nuvarande 
skede  huvudsakligen består av planering, upphandling och 
informationsspridning. En organisation för att hantera detta presenteras nedan.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

IT-infrastrukturprogrammet antas av kommunfullmäktige, men det är 
kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för IT-
infrastrukturfrågorna. I kommunstyrelsens roll ingår även att tillse att det finns 
nödvändiga resurser i organisationen för kommunens åtaganden i 
sammanhanget.
Det finns en uttalad vilja att utbyggnad av IT-infrastruktur ska ske på 
kommersiell grund och att kommunen eller dess bolag inte ska äga IT-
infrastruktur eller driva och sälja IT-tjänster i kommunen. Ett IT-ansvarigt 
kommunalråd ansvarar för den politiska samordningen av IT-
infrastrukturfrågorna.

Samhällsbyggnad-, tekniska kontoret och IT-strategen

Samhällsbyggnad ansvarar för att IT-infrastrukturfrågorna tas med i 
översiktsplaner i kommunen, vilket innebär att kommunen åtar sig 
planeringsansvaret. I planeringsansvaret ingår också informationsansvar 
gentemot de största nätägarna i Haninge kommun vad gäller planeringen av 
den fysiska miljön i kommunen såsom detaljplaner, förbättringar av 
trafikmiljön cykelvägar, rondeller m.m. Rutinen för informationsutbyte mellan 
samhällsbyggnad, tekniska kontoret och nätägarna håller på att byggas upp.
I kommunens planeringsansvar ingår även att stödja lokala arbetsgrupper i 
deras arbete med områdesnät och i vissa fall sammanföra tjänsteleverantörer 
med  arbetsgrupperna. Detta ingår sedan några år tillbaka i IT-strategens 
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arbetsuppgifter.  IT-infrastrukturprogrammet skall vid behov revideras för att, 
utifrån förändrade förutsättningar vara aktuellt. Detta kan vara förändringar 
vilka under arbetets gång uppkommer i förutsättningar och/eller i 
behovsbilden. IT-strategen i kommunen ansvarar för att bevaka detta.
IT-strategen fungerar även som kontaktyta mot allmänheten i de frågor som 
berör den IT-infrastruktur som beskrivs i detta dokument.

Kommunen är även direkt berörd när det gäller fysisk förläggning av 
fiberoptiska nät. Kommunens tekniska kontor ansvarar för att i möjligaste mån 
samordna gräventreprenader och förläggning av kanalisation. 

IT-avdelningen

IT-avdelningen ansvarar för upprättandet av nya förbindelser till kommunens 
verksamheter, vilket i möjligaste mån görs i samråd med ortens 
företagarföreningar, landstinget eller andra intressenter som finns i området. 
Ett samarbete mellan IT-avdelningen och lokala intressenter har hittills 
bedrivits framför allt i skärgården. IT-avdelningen ansvarar för befintlig 
kommunikation mellan kommunens olika enheter. Alla skolor (skolnätet) och i 
stort sett alla arbetsplatser (administrativa nätet) är uppkopplade med ADSL 
eller fiberkabel. (Endast Muskö skola har enbart ISDN-kommunikation). Dessa 
nät utgör basen för verksamheternas användning av Internet, e-post och andra 
tjänster. Telekommunikation köps huvudsakligen av Telia inom ramen av ett 
avtal som Södertörns kommunerna har med bolaget. Avtalet går ut våren 2004, 
vilket innebär att kommunen under 2003 kommer att genomföra en ny 
upphandling av kommunikation till sammanlagt ca 200 enheter.
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Organisation för hantering av IT-infrastrukturfrågor

IT-avdelningen
Kommunikation till kommunens olika enheter

Miljö- och stadsbyggnad
Uppdatering av kartinformation

IT-strategen
Information; hushåll och företag

Kontaktperson; Länsstyrelsen, lokala arbetsgrupper,
nätägarna  och operatörerna

Samhällsbyggnad
Planeringsansvar för IT-infrastruktur

Översiktsplanering
Planeringsinformation; nätägarna

KS
Det politiska ansvaret



Förslag till administration av statsbidraget i skärgården

Haninge kommun föreslår att statsbidraget som riktas till skärgården administreras 
av en gemensam organisation för skärgården med ansvar för både statsbidraget och 
ansökningar av EU Mål 2-bidrag till Stockholms skärgård. Länsstyrelsen eller IT- 
forum föreslås ta ansvaret för att undersöka intresset och förutsättningar för bildandet 
av en sådan organisation. 
Att se hela skärgården som en gemensam marknad med en gemensam samordning är 
en viktig framgångsfaktor för utbyggnad av IT-infrastrukturen. Förekomsten av 
lokala grupper är en annan framgångsfaktor, men dessa kan inte få ansvaret för 
hantering av statsbidraget, medfinansiering från EU och genomförandet av 
intresseförfrågningar.

Modell för bredbandsanslutning och förslag till gemensam
organisation för bidragshanteringen i skärgården

Tjänsteleverantörer

Internet (www-tjänster, e-post, TV, telefoni)
”Tjänstebädd”

- Länken mellan marknaden, nätägarna och tjänsteleverantörerna
- Skapar ett operatörsoberoende nät
- Drift, support, service, försäljning, lokala tjänster, mm

 KUSTBANDET AB

Stokab Landfäste Accessnät
AB ODF RadioLAN (trådlös)

Ändutrustning Egen kabel

En kommun
gemensam
organisation
som hanterar
det offentliga
stödet dvs,-
statliga
bredbandsstödet
medfinansiering
från kommuner
EU- mål 2
inrättas

Stödjer utbyggn.
av nätet och
hanterar
bidragen

Kunder

Hushåll

Företag

Turister

Gemensam

prislista

•Anslutningsavgift

•Tjänster

Av-

tal

Bidragshantering
Funktionen finansieras med 
”länsstyrelsepotten” under tiden 
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Kommunens förutsättningar

Stockholmsregionen växer med mellan 15 000 och 20 000 invånare varje år 
och har gjort så under de senaste 10 åren. Detta har lett till ett ökat tryck på 
bostadsmarknaden (det byggs bara ca 3 000 bostäder per år), arbetsmarknaden, 
infrastrukturen, naturområden m.m. Alla kommuner berörs, inte minst 
Haninge. Kommunen är i dag en av de mest expansiva kommunerna i 
Stockholmsregionen. Nya företag etablerar sig, befolkningen ökar kraftigt och 
ett hundratal nya högskoleplatser växer fram. Haninge har idag över 70 000 
invånare. Enligt befolkningsprognoser kommer den totala befolkningen att öka 
med ungefär 15 % de närmaste 10 åren om de nya bostäder byggs som 
kommunen har planberedskap för. I dagsläget finns inga lediga lägenheter. Allt 
fler människor flyttar till fritidshusområden som i allt snabbare takt omvandlas 
till områden för åretruntboende. 

I en så sammansatt region som Stockholm är kommunerna mycket beroende av 
varandra. Många invånare passerar kommungränserna dagligen eftersom det är 
mycket vanligt att man bor i en kommun, arbetar i en annan och har sina 
fritidsaktiviteter i en tredje. Detta ställer stora krav på infrastrukturen både vad 
gäller fungerande väg- och kollektivtrafik, men även på tillgång till IT-
infrastruktur som möjliggör arbete mobilt och på distans. De speciella kraven 
som uppstår med bosättning långt bort från Stockholms city och långa resvägar 
medför att mellankommunal samordning är mycket viktig inte minst för 
utbygganden av infrastruktur.

Kommunens areal

Haninges areal är 2 184 km2, varav fastland 321 km2, skärgård 133 km2 och hav 
1 730 km2. Avståndet mellan kommunens nordligaste och sydligaste punkt är 
68 km och mellan den östligaste och västligaste 58 km. Ca 80 % av 
kommunens yta består av vatten.
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Befolkning

Haninge hade vid årsskiftet 2000/2001 69 644 invånare. Ca 55 % av Haninges 
befolkning bor i tätorterna längs pendeltågspåret Vega- Handen-Jordbro- 
Västerhaninge-Tungelsta. En annan stråk med tätortskoncentration finns längs 
Gudöbroleden Gudö-Vendelsö- Sågen-Norrby -Vendelsömalm-Norra-Söderby 
samt Brandbergen- Ramsdalen-Svartbäcken där strax under 40 % av 
kommunens befolkning bor. Knappt 6 % eller ca 4 200 personer bor i 
glesbygd, varav ca 1 250 på öarna (Muskö, Ornö och Utö) och ca 2 900 i 
glesbygden på fastlandet.

Folkmängd i olika delområden: Kommundelscentra
Gudö, 2 564
Vendelsö, 4 407 Sågens centrum
Vendelsömalm 4 685
Norrby 2 419
Ramsdalen/Svarbäcken 2 045
Brandbergen 10 355 Brandbergens Centrum
Vega 2 675
Handen 11 245 Haninge centrum
Centrala Jordbro flerbostadshus 6 412 Jordbro centrum
Övriga Jordbro 3 015
Västerhaninge VN 5 654 Västerhaninge Centrum
Västerhaninge SO 4 417 Västerhaninge Centrum
Östra Haninge glesbygd    722
Muskö    741
Tungelsta  4 171 Tungelsta centrum
VH glesbygd N och S 1 520
Dalarö församling 1 664 Dalarö centrum
Gålö/Sandemar   287
Ornö   260
Utö Nåttarö   229
Restförda   163

SUMMA 69 644

Antalet hushåll i kommunen

Sammanlagt finns det 29 600 hushåll i Haninge, varav 18 100 (61 %) avser 
lägenheter i flerbostadshus och 11 500 (39 %) i småhus.

Områdesbeskrivningar – bilaga 1

I bilaga 1 beskrivs samtliga områden i Haninge utifrån, befolkning, offentlig 
och kommersiell service, arbetsplatser, framtida planering för området. 
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Kommunens näringsliv – vision om Haninge som regioncentrum

I de framlagda regionplaneförslagen framhålls att Stockholms stadskärna måste 
avlastas och kompletteras. Det kan ske genom utveckling av några få regionala 
utvecklingscentrum utanför kärnan. Ett sådant regionalt centrum planeras i 
Haninge. Det är också mycket som talar för att ett andra tekniskt universitet i 
Stockholmsregionen (KTH Syd) etableras i Haninge, i anknytning till det nya 
utvecklingscentrumet. En telekomaxel Nynäshamn - Haninge - Farsta - 
Stockholm – Kista kommer att bildas, där Haninge blir knutpunkt för 
Södertörn. Detta kommer sammantaget att göra att kommunens näringsliv blir 
mer varierat med en tydlig inriktning på tjänstesektorn. 
För närvarande håller ett antal ”kluster” på att utvecklas inom IT, handel, 
bilbranschen, logistik samt besöksnäring. Dessa beskrivs närmare i bilaga 1.

Besöksnäringen – konferensanläggningar, och båthamnar i skärgården
Haninge har fantastiskt fina förutsättningar för naturupplevelser alldeles inpå 
storstaden. Tyresta nationalpark och skärgården är de viktigaste 
attraktionskrafterna. Inom kommunen finns ett antal välkända 
konferensanläggningar t.ex. Rosenön, Smådalarögård, Almåsa samt Utö 
värdshus. Enbart Utö besöks av ca 300 000 personer varje år. Haninges 
skärgård är välkänd och mycket uppskattad bl.a. av båtägare och fritidsfiskare. 
Då kommunen till 80 % utgörs av vatten är det viktigt att den 
utvecklingspotentialen tas tillvara bättre.

Företagandet i Haninges glesbygd och i skärgården
IT- infrastrukturen i samhället är utomordentligt viktig, inte minst i de delar av 
samhället som är glest befolkat. För att utvecklas är de allra flesta 
småföretagen i Haninges glesbygd beroende av väl utvecklade 
telekommunikationer, vilket de saknar idag. Med en bra IT-infrastruktur ökar 
dessutom möjligheterna till distansarbete och utlokalisering av företag till 
glesbygden. 

Näringslivets möjligheter till bredbandsanslutningar
Haninge kommun upplevs av företagen som en attraktiv etableringsort med 
tillgång till bra IT-infrastruktur och en god miljö. De allra flesta företag i 
Haninge kan få tillgång till bredbandsanslutning med önskad kapacitet allt efter 
behov som endast begränsas av det pris som kunden är beredd att betala. 
Småföretagen i glesbygden saknar i nuläget möjlighet till 
bredbandsanslutningar.
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Offentlig service

Landstinget Stockholm

Landstinget i Stockholm har idag ett geografiskt omfattande stamnät vilket 
knyter samman verksamheten i länet. Nätet levereras bland annat av Stokab 
och håller för närvarande på att byggas ut och uppgraderas.

Landstinget har vårdcentraler i orterna Handen, Vendelsö, Brandbergen, 
Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö. I Haninge Centrum som är 
centralorten finns även Handens sjukhus med jourmottagning och 
folktandvård.  Samtliga dessa orter har eller kommer under det närmaste året 
att få tillgång till Stokabs fibernät.

Skolor och förskolor och annan offentlig service

Se bilaga 1. med beskrivning av kommundelarna.

Marknadsbedömning

Enligt SFS 2001:349 skall en bedömning göras av vilka delar av en framtida 
IT-infrastruktur som inte kommer att byggas på marknadsmässig grund under 
de närmaste fem åren. Marknadsmässighet skall ses ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv där kapitalkostnader på gjorda investeringar, i kombination med 
driftskostnader, skall täckas  av de intäkter nätet genererar. Till detta skall 
också läggas det faktum att kostnaden för att anlägga IT-infrastruktur i stort 
sett är densamma oavsett hur många slutanvändare som ansluter sig. 

Kommunens bedömning är att en utbyggnad av områdesnät på 
marknadsmässiga villkor troligen inte kommer att ske i alla delar av skärgården 
inom fem år.
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4.1.3 Befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur samt dess tillgänglighet

I dagsläget finns det fyra aktörer som har en färdig bredbandsinfrastruktur i 
Haninge, det är Banverket, Stokab AB och Vattenfall med svart fiberkabel11 

och Telia AB som också erbjuder aktiva anslutningar och tjänster. 

Telia / Skanova
Telia tillhandahåller, ADSL-tjänster till tätorter och områdena som ligger nära 
”tätortsstationer” samt Internet tjänster (Com-Hem AB) via sitt kabel-tv nät 
som täcker stora delar av kommunen. Stokab har sedan 1998 ett svart fibernät 
till centralorterna Handen-Jordbro-Västerhaninge, vilket lett till att ett antal 
tjänsteleverantörer har etablerat sig i kommunen. 

Efter EG-förordningen om tillträde till accessnäten12 har flera operatörer kunnat 
utnyttja Telias uppgraderade accessnät. Detta har medfört att även andra 
leverantörer än Telia t.ex. Bostream och TeleNordia etablerat sig i kommunens 
största telestationer och erbjuder ADSL-tjänster till Haningeborna i Gudö, 
Vendelsö, Vendelsömalm, Svartbäcken, Ramsdalen, Brandbergen Vega, 
Handen, Jordbro och Västerhaninge. 

Telias nätbolag Skanova äger sammanlagt 17 st. telestationer i kommunen. Se 
kartan, befintlig IT-infrastruktur i kommunen. Telestationer som ligger i 
tätorterna (Vendelsö, Handen, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö) är sedan 
våren 2001 utbyggda med ATM teknik. Kommunen har inte uppgifter om 
antalet hushåll som beställt ADSL abonnemang från Telia eller från andra 
ADSL leverantörer. Den enda uppgift som finns är att av ca 1000 
telefonabonnenter i Dalarö är det 120 hushåll som sedan utbyggnaden under 
maj 2001 beställt ADSL-abonnemang. Detta indikerar att ca 10 % av 
hushållen, i ett välbärgat samhälle där det inte finns andra bredbandsalternativ, 
väljer att teckna ADSL abonnemang.   

Telias "Com-Hem AB" Internet tjänst
I dagsläget (våren 2002) har 16 st. bostadsrättsföreningar eller samfälligheter, 
motsvarande ca 2000 hushåll, tillgång till Telias com hem ABs Internettjänster. 
Många fler områden har dock möjlighet att få tjänsten med då krävs att 
fastighetsägarna uppgraderar sina kabel-tv nät. 

Banverket och Vattenfall
Banverket har fiberkablage längs pendeltågsspåret genom hela Haninge och 
kan leverera kapacitet från olika anslutningspunkter. Vattenfall har 
kabelförläggning på kraftledningarna mellan Brandbergen - Tyresö, Jordbro - 
Handen och Jordbro - Lissma (Huddinge kommun).

Stokab

11 En kabel med svarta fibrer har ingen transmissionsutrustning. Kunden hyr fiber och tecknar nyttjanderättsavtal.

12 I stort sett detsamma som områdesnät.
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Stokabs fibernät kommer in via Tyresö och löper längs Gudöbroleden och i 
stort sett genom hela norra kommunen från Gudö, Vendelsö, Sågen, 
Vendelsömalm, Norra Söderby till Handen. Från Handen fortsätter nätet 
genom Jordbro och Västerhaninge. Från Västerhaninge sedan vidare genom 
glesbygden till Årsta havsbad. Det sedan år 1998 av Stokab byggda nätet i 
Haninge har bl.a. bidragit till att ett antal tjänsteleverantörer etablerat sig i 
kommunen och som i sin tur har byggt ut relativt omfattande områdesnät. 

Haninges centralorter är alltså mycket väl tillgodosedda vad gäller 
bredbandsinfrastruktur och tjänsteleverantörer. Den fortsatta utbyggnaden av 
Stokabs svartfiber nät i skärgården samt en ny planerad sträcka Trångsund – 
Vega – Handen -  Jordbro – Västerhaninge – Tungelsta - Flemingsberg kopplad 
till Telias befintliga fibernät gör att Haninge kommer att få en mycket bra 
grundläggande IT-infrastruktur i större delen av kommunen. 

UPC ( Uniteted Pan-Europé Communications)
UPC är en stor kabel-tv leverantör som hyr kapacitet från Stokab för koppla 
ihop sina kvartersnoder. UPC  erbjuder kabel-tv till ca 10 000 hushåll i 
Haninge. Kommunen har dock inte uppgifter om antalet hushåll som har UPC
´s Chello (deras bredbandstjänst). UPC har fastighetsnät i Vendelsö, Sågen, 
Handen och Västerhaninge.

Bredbandsbolaget AB
Även Bredbandsbolaget hyr kapacitet från Stokab och från Telia. I dagsläget 
har Bredbandsbolaget byggt ut kvarters- och fastighetsnät till 15 st. HSB 
bostadsrättsföreningar i framför allt i Vendelsö, Handen, Brandbergen och 
Västerhaninge. Kommunen har inte uppgifter om antalet hushåll som är 
uppkopplade genom Bredbandsbolaget.

Powernet AB
PowerNet erbjuder trådlösa bredbandstjänster för en samfällighet i Jordbro. 
Den trådlösa tekniken kan vara intressant även för flera områden i kommunen. 
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Det finns en god tillgång på grundläggande IT-infrastruktur i form av 
stomnät, ortssammanbindande och områdesnät i Haninge. Samtliga orter 
inklusive öarna Muskö, Ornö och Utö är sammanlänkade med 
ortssammanbindande fiberoptiska nät. Däremot saknar öarna och 
glesbygden områdesnät för anslutning av hushåll och företag



Utbyggnaden av IT-infrastruktur i Haninges skärgård och glesbygd

Stokabs sjökabel (Årsta havsbad – södra Gålö – Norra Utö)
Från Årsta går sjökabeln till södra Gålö genom Dyvik till norra delen av Utö. 
Etappen byggdes redan 1998 och fick sin första kund när Utö skola anslöts till 
nätet årsskiftet 2001/2002. Både Årsta havsbad och södra Gålö har 
anslutningsnoder sedan 1998 som inte ännu kommit till användning. 

Årsta havsbad 
Årsta havsbad är ett fritidshusområde med ca 900 fastigheter och ca 250 
permanent boende. Föreningen för fritidshusområdet planerar en satsning på 
gemensamt vatten och avloppssystem, vilket ger möjlighet för området att 
samtidigt bygga ett områdesnät från Stokabs anslutningsnod som redan finns i 
området. Tänkbara alternativ är koppar-, trådlöst- eller fibernät.

Gålö 
Gålö och Sandemar är en del av kommunens glesbygd med ca 200 invånare 
och ett mindre antal småföretag. Området är mycket glest befolkat och 
bebyggelsen är koncentrerad till fyra olika områden Sunnansund, Stegsholm, 
Björnö och fritidshusområdet Skälåker. En arbetsgrupp för utbyggnad av 
bredband på Gålö är på väg att bildas. Gruppen har möjlighet att samarbeta 
med Dalaröforum som är en samverkansgrupp för utbyggnaden av IT-
infrastruktur i Dalarö och SmåDalarö. Tänkbara alternativ är även här koppar-, 
trådlöst- eller fibernät. 

Stokabs sjökabel ( Smådalarö – Dalarö – Ornö – Utö) 
Den nya sjökabeln som Haninge och Värmdö kommuner delfinansierat 
kommer att färdigställas under år 2002. Nätet är en fortsättning av Stokabs nät 
från Sandhamn i Värmdö kommun till Haninge skärgård Smådalarö - Dalarö - 
Ornö – Utö. I och med denna utbyggnad erhålls ett redundant nät för 
Stockholms skärgård. Muskö, som är Haninges största ö befolkningsmässigt, 
står utanför skärgårdsnätet. Anledningen till att Muskö inte kan integreras med 
skärgårdsnätsprojektet är att Stokab, trots genomförd konsultutredning, inte såg 
några samverkansmöjligheter med försvaret vilket var nödvändigt. Då Muskö 
står utanför skärgårdsnätet blir telekommunikationen till Muskö skola inte 
likvärdig med andra skolor i kommunen. Därför har kommunledningskontoret 
föreslagit att få återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning för hur 
den grundläggande IT-infrastrukturen för Muskö skulle kunna lösas. Se 
avsnittet om Muskö.

Smådalarö
Smådalarö har många fritidshus och ca 400 permanent boende. I området finns 
två större konferensanläggningar, Rosenön och Smådalarö gård, båtvarv och ett 
antal andra småföretag som alla har stora behov av förbättrade 
telekommunikationer. Stokabs nät går till Rosenön och därifrån till 
konferensanläggningen på ön.
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Representanter från Smådalarö ingår i Dalaröforum som arbetar med 
utbyggnaden av IT-infrastruktur på Dalarö och Smådalarö. Olika 
nätbyggnadsalternativ diskuteras för området för att nå hushåll och företag. 

Dalarö
Tillkomsten av den nya kabeln innebär att Folkhögskolan och kommunens 
verksamheter i Dalarö kommer att kopplas upp redan under hösten 2002. 
Kommunen har tagit kontakt med landstinget om uppkoppling av vårdcentralen 
i Dalarö,  bostadsbolaget Bovision samt Dalaröforum som är en 
sammanslutning av föreningar och organisationer i Dalarö för planering av det 
fortsatta utbyggnaden av nätet för Dalarösamhället. Fibersträckningen genom 
Dalarö har samplanerats med Stokab, tekniska kontoret och Dalaröforum. 
Tekniska kontoret har förprojekterat sträckan, vilket innebär att befintlig 
kanalisation och tunnel kan användas. Dalaröforum kommer att arbeta vidare 
med områdesnätet i Dalarö.

Muskö
I dag bor ca 700 permanent boende på Muskö, vilket gör att Muskö är 
befolkningsmässigt den största ön i Haninge. Muskö nås via en vägtunnel 
(Sveriges längsta) som förbinder Muskös södra del med Yxlö och broar till 
fastlandet i Nynäshamns kommun. Här finns Musköbasen med bland annat 
reparationsvarv för marinens ubåtar. Stora delar av ön är fritidshusområden. 
Vid Muskö centrum norr om kyrkan finns flerbostadshus och småhus. I slutet 
av 1980-talet byggdes området ut med villor och bostadsrätter. Näringslivet 
domineras helt av marinbasen. På Muskö finns en relativt nybyggd låg- och 
mellanstadieskola samt en förskola.

Befintlig IT-infrastruktur på Muskö:  
Telias nätbolag Skanova har två telestationer på Muskö med drygt 400 
teleabonnenter för båda stationerna. Telestationerna är sammankopplade med 
optisk fiberkabel. Trots att kommunen redovisat behovet och visat på lokala 
förutsättningar för området har telestationerna på Muskö inte byggts ut med 
ATM-teknik. Detta innebär att Muskö skola är den enda skolan i kommunen 
som fortfarande bara har ISDN-kommunikation, vilket inte uppfyller dagens 
kapacitetsbehov för Haninges låg- och mellanstadieskolor. 

Förutsättningar för utbyggnad av områdesnät på Muskö:
Med anledning av ett stort behov av att kunna distansarbeta på Muskö är en bra 
IT-infrastruktur mycket aktuellt på Muskö. Mot bakgrund av detta har en 
representant från Muskö engagerat sig i frågan och fungerar i dagsläget som 
kommunens lokala kontakt gentemot hushåll och företag. Ett antal olika 
områdesnätlösningar är tänkbara, f.n. diskuteras koppar-, trådlöst- och fibernät.
Förhoppningen är att hitta en lösning för förbättrad telekommunikation till 
Muskö skola redan under år 2003. Mot bakgrund av att kommunen kommer att 
upphandla kommunikation till egna enheter under det året bör 
kommunikationsfrågan kunna lösas senast i samband med den upphandlingen. 
Lösningen som kommunen väljer bör komma hela Muskö tillgodo.

Glesbygden i övrigt

Nästa planerade etapp av Stokabs nät är sträckan Farsta – via Trångsund och 
Länna i Huddinge till  Söderhagen – Vega – Kolartorp – Handen - Jordbro – 
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Västerhaninge – Krigslida – Tungelsta – Skogs-Ekeby - Välländan - Hållsättra 
och därifrån till Flemingsberg (Huddinge). Samplaneringen av sträckan mellan 
kommunen och Stokab påbörjas under maj 2002. 

Västerhaninge glesbygd Nord  (Hållsättra och Väländan m.fl.)
Glesbygden nordväst om Tungelsta har knappt 700 invånare utspridda över en 
stor glesbygd som gränsar mot Nynäshamn, Botkyrka och Huddinge 
kommuner. Stora delar av området har tillgång till ADSL-teknik eftersom 
telestationen i Tungelsta är utbyggd för ATM teknik. 

Vad gäller Stokabs utbyggnad av fiberoptiska nät så kommer detta att planeras 
utifrån områdets förutsättningar och behov med naturliga anslutningsnoder för 
framtida anslutningar.   

Västerhaninge glesbygd Syd – (Hemfosa, Söderby m.fl.)
Glesbygden sydväst och söder om Tungelsta har ca 660 invånare och ett antal 
småföretag utspridda i en stor glesbygd som gränsar mot Nynäshamn och 
skärgården. Området har i dagsläget inte tillgång till ADSL men båda 
telestationerna i området är sammanlänkade med optisk fiberkabel. 
Telestationerna ligger i Hemfosa och Östnora längs väg 73 mot Nynäshamn. 
Östnora stationen har över 400 abonnenter. Hemfosa stationen som har minst 
antal abonnenter i hela Haninge kommun. Banverkets fiberkabel passerar 
Hemfosa, längs pendeltågsspåret, vilket ger goda förutsättningar för en 
framtida utbyggnad. Det finns inga lokala arbetsgrupper för området.

Glesbygden Österhaninge kyrka
Området har drygt 400 invånare utspridda över ett stort område. Telestationen 
är inte utbyggd med ADSL men är ansluten med fiberkabel. I området finns ett 
antal småföretag och hushåll med behov av god kommunikation. Området är 
mycket glest bebyggt. Inga lokala initiativ med en arbetsgrupp för fortsatt 
planering har kunnat ses.
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4.1.4 Målet för nätets utformning på lång sikt – nationella mål

Nationellt är målsättningen att nätet som växer fram med hjälp av stadsbidragen skall 
bli ett rikstäckande öppet nät med hög kapacitet och säkerhet. Nätet skall möjliggöra 
att det i alla situationer skall finnas ett antal olika vägar för informationen att färdas 
mellan två givna punkter (redundans).

En viktig del i kommunens arbete är att tillse att redundanta vägar inom kommunen 
byggs. Att skapa redundans till varje enskild abonnent kan dock inte försvaras 
kostnadsmässigt varför en avvägning måste göras.

Målet för nätets utformning på 5 – 10 års sikt framgår av bilaga 1.

Konkreta mål på 10 års sikt är:

- Anslutningsnoder och områdesnät etableras i varje prioriterad ort.
   

- IT-infrastrukturen är redundant med avseende på prioriterade orter. 

- IT-infrastruturen är öppen och främjar konkurrens vilket innebär att         
  slutkunder ges möjlighet att välja tjänsteleverantör.
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4.1.5  Principer för de villkor som ska gälla nätens utbredning, tidsperioder , 
utbyggnad samt prisstruktur

Villkor för statsstöd är att kommunen upphandlar tillhandahållandet av nät eller 
nätkapacitet. Avsikten är att nätet skall anläggas, ägas och drivas av privata 
operatörer. I de fall inga skäliga anbud inkommer kan kommunerna anlägga, 
äga och driva näten själva. Nämnden för offentlig upphandling påpekar i sitt 
remissyttrande över statens offentliga utredning ”SOU 2000:111” att den 
upphandling som kan komma till stånd inte synes avse sådana offentliga 
kontrakt som regleras av Lagen om Offentlig Upphandling(LOU). 

Det grundläggande syftet med bredbandsutbyggnaden är att åstadkomma ett 
öppet, leverantörsoberoende nät med en icke diskriminerande prissättning. 
Nätet skall byggas framtidssäkert. Med detta menas att stommen i nätet skall 
kunna nyttjas under lång tid, 10 – 20 år.

Krav i upphandlingsprocessen skall därför följa det grundläggande syftet. 
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Förslag på krav kan sammanfattas i följande punkter:

• Redovisning av teknik som leverantörer avser nyttja.
• Leverantörens utbyggnadsplaner efter upphandlingen.
• Leverantörens finansiella styrka.
• Redovisning av befintlig och planerad IT-infrastruktur 

inom regionen.
• Leverantörens möjlighet/vilja till medfinansiering.
• Redovisning av priser samt hur kommunens upphandling 

påverkar denna
• Krav på enhetlig prissättning mot andra operatörer eller 

tjänsteleverantörer



4.1.6  Hur monopolisering av näten skall kunna undvikas och hur nätkapacitet skall 
tillhandahållas på skäliga och icke diskriminerande villkor

Statsbidraget skall stimulera marknaden och bidra till att slutanvändaren ges 
möjlighet att välja mellan olika leverantörer som i sin tur har likvärdiga möjligheter 
att leverera sin tjänst. PTS har möjlighet att med stöd av telelagen ingripa mot 
operatörer med betydande inflytande på marknaden för tillhandahållande av 
förbindelser om dessa erbjuds till priser som inte är kostnadsbaserade, t.ex. på orter 
där defactomonopol eller oligopol råder. PTS föreslår samtidigt i sin rapport 
”Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom teleområdet”13 ett antal åtgärder 
som kan minska risken för monopol på bredbandsområdet där en åtgärd är att 
subventionering av bredbandsanslutningar skall villkoras så att konkurrensfrämjande 
lösningar gynnas. 

Länsstyrelsen har en viktig informativ uppgift om vilka krav som bör ställas vid 
utbyggnaden av näten. Samtrafik för Internettjänster är en metod för att komma 
tillrätta med monopoliseringen av tjänsteutbudet. Viss försiktighet med detta 
förfarande skall dock tas så att villkoret i sig inte blir allt för styrande.

Det synes svårt att utifrån statsbidragets form ställa så långtgående villkor att 
tjänsteleverantörer fråntas möjligheten att avtala om exklusiv rätt att förmedla 
tjänster direkt till slutkund då full avtalsfrihet råder. Däremot skall det vara möjligt 
att som villkor för statsbidraget frånta IT-infrastrukturägaren möjlighet att teckna 
exklusivitet för viss tjänsteleverantör. I detta sammanhang bör också villkor för 
samtrafik ställas på så sätt att de operatörer eller tjänsteleverantörer som vill ges 
möjlighet att teckna avtal.

Ett konkret krav i upphandlingsförfarandet är att IT-infrastrukturägare vid 
nyförläggning drar ny IT-infrastruktur till eller i omedelbar närhet av andra IT-
infrastrukturägares knutpunkter (noder). Möjligheten för tjänsteleverantörer att välja 
olika operatörer för att nå sin slutkund ökar då. Det övergripande målet är att kunden 
skall ha valfrihet beträffande operatör och tjänsteleverantör. Alla kunder 
privatpersoner likväl som företag och myndigheter skall kunna ta del av ett fritt och 
konkurrensutsatt utbud av operatörer och tjänster.

För att undvika risken för monopolisering och diskriminerande villkor i nätet får 
kommunen via avtal med vald leverantör förhandla bort detta. Lagstiftning finns att 
tillgå för att undvika dessa risker.

Vid nyförläggning ställs krav på förläggning i eller i närhet av befintliga och 
planerade knutpunkter vilka är kända vid upphandlingstillfället samt
enhetlig prissättning mot andra operatörer och tjänsteleverantörer.

Kommunen har för avsikt att upphandla en öppen och leverantörsoberoende IT-
infrastrukturen enligt förordningarna 2001:350 och 2001:351.

13 26 februari 2001, Dnr: 01-8156/23, s. 11
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4.1.7  Hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt 
samarbete skall ske

För att åstadkomma regional utveckling med IT som stöd krävs regional samverkan. 
Länsstyrelsen kommer att tillsätta en regional temporär organisation för IT-
utveckling. Organisationen har som syfte att:

• Samordna de kommunala IT-infrastrukturprogrammen.
• Verka för att alla kommuner upprättar IT-infrastrukturprogram.
• Ge ökade möjligheter till medfinansiering.
• Samordna och underlätta kartbunden information (GIS).

Samarbetet drivs i projektform med länsstyrelsen i Stockholm som huvudman. 

Kommunen samverkar redan idag via olika forum t.ex. med andra 
skärgårdskommuner där ett samarbete förekommit under en lång tid. Samverkan 
mellan skärgårdsområdena utgår från bedömningen att ett sammanhållet 
skärgårdsarbete ger större möjligheter att nå positiva resultat. Detta samtidigt som 
skärgårdens starka sidor i form av enskilda initiativ som har uppstått på olika öar kan 
fångas upp.

Samverkan sker även via IT-forum som fått en framträdande roll inom länet 
avseende den statliga bredbandssatsningen och en lokal referensgrupp för IT i 
Haninge skärgård vilken mycket aktivt har deltagit i arbetet för planering av IT-
infrastruktur för Dalarö, Ornö, Utö och under senare tid även för Muskö.
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4.1.8  Hur totalförsvarets krav skall beaktas

”Funktionsmål enligt totalförsvarsbeslut år 1996 är följande: Verksamheten inom 
funktionen telekommunikationer m.m. skall bedrivas så att totalförsvarets behov av 
teletjänster under höjd beredskap tillgodoses. Verksamheten skall även bedrivas så 
att de resurser och den beredskap som skapas också skall kunna utnyttjas vid svåra 
påfrestningar på samhället i fred.”14 Lösningen på problemet enligt ÖCB och som 
PTS svarat i sin delutredning15 är en fortsatt satsning på ”mångfald och skydd i 
transmissionsnät som, långsiktigt är en förutsättning för säkerhet åt alla slag av 
telekommunikationer”. Dvs man efterfrågar en högre grad av redundans i stam- och 
regionnät. 

Säkerhet och redundans

Kommunen skall så långt det är möjligt tillse totalförsvarets krav avseende säkerhet 
och redundans16. Genom länssamarbetet skall det vara möjligt att planera för 
redundans över kommungränserna. Ett absolut krav är att den operatör som bygger 
nät skall redovisa hur redundanta vägar kan etableras. Lika så ställs krav på fysiskt 
skydd avseende kopplingspunkter.

Geografiskt skilda ledningsvägar

Den nya IT-infrastrukturen ska så långt som möjligt förläggas på annan plats än 
redan befintlig IT-infrastruktur. Genom att förlägga infrastrukturen på olika  platser, 
t.ex. på olika sidor av vägkroppen och helst betydligt mer åtskilt, minimeras risken 
för avbrott på flera ledningsvägar samtidigt. 

Avbrottsfri kraft 

För att minimera riskerna för avbrott och driftstörningar skall huvudnod vara försedd 
med reservkraft t ex i form av dieselaggregat för kontinuerlig drift.Områdesnoder 
eller annan viktig utrustning ska om möjligt förses med avbrottsfri kraft i form av 
batteribackup eller motsvarande. 

Anslutning till lednings- och räddningscentral 

Ledningscentral och räddningscentral ska, för att ha maximala möjligheter att 
fullgöra sina uppdrag, vara ansluten mot all tillgänglig IT-infrastruktur i kommunen. 

HTM-skydd av huvudnoder ( Högeffekt Pulsad Mikrovågsstrålning)

För att minimera riskerna för elektromagnetiskt sabotage och för att minimera risken 
för avlyssning ska kommunens huvudnod om möjligt förses med s.k. HPM-skydd. 
HPM-skyddet skyddar elektronisk utrustning mot störande elektromagnetisk 
strålning, och förhindrar att elektromagnetisk energi strålar ut till obehöriga eller stör 
övrig utrustning.

14 ÖCB – Rapport från en genomgång av funktionen Telekommunikationer, Dnr 6-1096/99, s. 15.
15 PTS – Information om funktionen Telekommunikationer, 2000-05-01, s. 14.
16 Redundans kan översättas med ”reservväg”, dvs om kabel grävs av skall det finnas alternativa vägar för data- 
och teletrafik.
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Drift och övervakning

Hanteras av den operatör som driver nätet. Målet är att nätet om behovet finns 
skall övervakas under dygnets alla timmar. De personer som sköter denna 
övervakning skall sedan snabbt och om behov finns på plats kunna åtgärda fel 
som uppstår i nätet. Kunder i nätet skall i första hand kontakta berörd 
tjänsteleverantör vilken i nästa skede tar kontakt med operatören av nätet.

Totalförsvarets krav tillgodoses genom att så långt det är ekonomiskt försvarsbart tillse 
redundans i näten.

I förhandlingssituationer med leverantörer hänvisa till gällande lagstiftning samt PTS 
föreskrifter om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikationer 
m.m. I detta ingår också krav på fysisk säkerhet i de teknikutrymmen som etableras.

IT-infrastrukturprogram för Haninge kommun 2002.doc sida      av  3729



5. Prioritering

Enligt förordningen ”SFS 2001:349” skall kommunen göra en prioritering och 
en tidsbedömning av vilka orter som berörs av IT-infrastrukturutbyggnaden. En 
närmare beskrivning av respektive orts nuvarande IT-infrastruktur återfinns 
längre ned i detta avsnitt.

Prioriteringen i Haninge har sin utgångspunkt i följande faktorer: 
- skapa förutsättningar för utbyggnad av modern IT-infrastruktur i skärgården 
som leder till annan utveckling på öarna –såsom projektet ”Testplats Ornö”
- stimulera utvecklingen av skärgårdsskolorna och utvecklingen av skolor till 
mötesplatser på öar
- stimulera utlokalisering av verksamheter (såsom t ex  polisens 
anmälningscentral och KTH´s skärgårdsstation på Ornö och Folksam på Utö) 
och nyetablering av företag med IT-inriktning samt etablering av högre 
utbildning i skärgården
- ge möjlighet till distansarbete från öarna 
- ge möjlighet till kursgårdarna och folkhögskolan i skärgården att överleva.

Följande skärgårdsöar prioriteras i Haninge kommun: 

Prio Ort Befolkning
(Tätort 2000-12-31)

Skola Landsting

1 Utö 221 LM-skola _

1 Ornö 260 LM-skola -
1 Muskö 741 LM-skola Filialmottagning

Prioritering inom respektive ort

Inom respektive ansluten ort anläggs förslagsvis ett accessnät enligt följande 
urvalskriterier:

• Företagsbyar och enskilda företag med stort uttalat behov av IT
• Skola eller annan offentlig verksamhet
• Områden med serviceverksamhet t.ex. turism
• Områden med flerbostadshus
• Områden med enbostadshus.

Prioriteringen ej bindande
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Avsikten är att de statliga stödmedel som nu finns beslutade (september 2001) i 
första hand skall användas för utbyggnad till de orter som är prioriterade i detta 
program. 

Vägledande är att utifrån efterfrågan, initiativ, kostnad och effekter som kan 
påvisas bygga IT-infrastruktur där stödmedlen gör mest nytta. 
Vilka förbindelser som slutligen blir utbyggda med statligt stöd, kan avgöras 
först när ansökningarna om statligt stöd har behandlats av länsstyrelsen och 
kostnaderna är preciserade. Detta sker troligtvis under hösten 2002 och våren 
2003. 

Upphandlingen kommer också att visa hur heltäckande områdesnätet på de 
prioriterade orterna kan göras. Avgörande för detta är de behov som finns på 
orten, hur den befintliga IT-infrastrukturen ser ut samt kostnaderna för att 
anlägga det nya nätet. Nätet kommer att upphandlas så långt stödmedlen räcker 
och i den omfattning som är ekonomiskt rimlig i förhållande till kostnader och 
efterfrågan. 

Beskrivning av orter i prioritetsgrupp 1

Utö
Utös tidigare historia är starkt förknippad med gruvnäringen på ön. År 1943 
köptes stora delar av ön in av staten för att bli skjutfält. Genom 
Skärgårdsstiftelsens köp av norra Utö på 1970-talet har ön utvecklat en 
betydande besöks- och turistnäring huvudsakligen koncentrerad till områdena 
kring Gruvbryggan. Här finns också många fina naturbad och cykelvägar. Vid 
Kyrkviken finns förutom skola och barnstuga också en del nyare villor samt 
stora fritidshusområden. Utö har sedan början av 1980-talet haft ca 230 
invånare. På Utö finns Folksam, post, affär, restaurang och goda 
övernattningsmöjligheter. Under turistsäsong ökar serviceutbudet kraftigt med 
fler restauranger, pizzeria, cykel- och kanotuthyrning, turistbyrå mm.

Befintlig och planerad IT-infrastruktur på Utö:
Från Kroka på norra Utö drogs nätet under sommaren 2001 sjövägen till 
gruvbryggan därifrån till värdshuset och längs företagsbyn med bl.a. Folksam 
till Utö skola. Detta byggdes i samverkan med Stokab, Haninge kommun och 
företagarföreningen på Utö. Utbyggnaden av områdesnätet planeras att ske i 
fyra etapper mellan år 2002-2005.  Etapp 1 och 2 under år 2002 omfattar 
utbyggnad av trådlös kommunikation, företagsnät i Gruvområdet samt 
utbildning. Etapp 3 år 2003 etablering av en nod och accessnät i tomtområdet 
Edesnäs och etapp 4 åren 2003-2005 även kringliggande öar. 

I dagsläget (sommaren 2002) pågår utbyggnaden av etapp 3, vilket innebär att 
hushållen i Edesnäs kommer att få ett områdes. Projektet genomförs i 
samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen som p g a ombyggnation av 
skolan behöver evakueringslokaler för skolan. Utbyggnaden med olika etapp 
beskrivs i förstudien som planeringsgruppen på Utö sammanställt -  ” 
Infrastrukturell för studie för lokalt accessnät på Utö.
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Ornö
Ornö är den största ön i Stockholms södra skärgård, ca 14 km lång och 4 km 
bred. Bebyggelse finns spridd runt stora delar av ön, men flertalet av de 
åretruntboende bor inom områdena Skinnardal-Hässelmara på öns västra sida, 
Kyrkviken på den östra sidan samt Lättinge i sydväst. På Ornö är det ca 270 
åretruntboende personer i ca 100 fastigheter. Totalt finns det ca 800 fastigheter, 
många av dessa är väl lämpade för åretruntboende, som utgör en potential för 
tillväxt av antalet fastboende när områdesnätet byggs ut. De större 
fritidshusområdena finns vid Mörbyfjärden, Ornöboda och Söderviken i norr. 
Ön karaktäriseras av stora skogsområden med stora naturvärden. 

Arbetsplatser:
De större arbetsgivarna är Ornö sjötrafik och Polisens anmälningscentral. Till 
hösten 2002 kommer KTH och Stockholms universitet att bygga en 
forskningsstation som beräknas ge ytterligare arbetstillfällen. Övriga 
förvärvsarbetande är egna företagare inom byggnation, entreprenad, sjötrafik, 
varv, m.m. Det finns ett flertal som pendlar till fastlandet varav en del som 
distansarbetar på deltid. För huvuddelen finns ett behov av förbättrade 
telekommunikationer.

Befintlig och planerad IT-infrastruktur:
De befintliga telekommunikationerna är ålderdomliga, och endast i begränsad 
omfattning möjliga att uppgradera med ADSL. Då Ornö är en stor ö med 
befolkningen utspridd över ön är det förenat med stora kostnader att bygga ett 
modernt områdesnät. Under år 2002 avses ett fiberoptiskt företagsnät att 
byggas vid Kyrkviken med traditionell teknik. Lokalt kommer det samtidigt att 
hållas kurser och ges information till hushållen. Vid årsskiftet 2002/2003 
planeras en enkät att gå ut till alla hushåll på Ornö och omkringliggande 
skärgård, åretrunt- och deltidsboende, med förfrågan om önskemål att ansluta 
sig till områdesnätet. Därefter planeras nätet som preliminärt kommer att 
byggas under åren 2003-2005 om finansieringen kan lösas på ett 
tillfredsställande sätt. Utbyggnaden med olika etapper beskrivs i förstudien 
”Lokalt fiberoptiskt nät på Ornö”

Arbetet med IT-infrastruktur på Ornö har även lett till satsningar på andra 
framtidsprojekt på ön. Bl a kan nämnas projektet Morgondagens glesbygd – 
Testplats Ornö som är ett samverkansprojekt mellan Skärgårdarnas 
Riksförbund, Ornö skärgårds intresseförening, Ornö Accessförening, Haninge 
kommun, Polismyndigheten i Stockholm och KTH skärgårdsstation.

Muskö
Se beskrivningen på sidan 22 och bilaga 1.
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  5.1  Lokala initiativ, leverantörsintresse

Orter som ligger utanför nuvarande prioritering men kan komma att omfattas 
av bredbandsutbyggnad skall uppfylla följande krav:

Det ska finnas en förening eller annan typ av gemensam organisation för de 
boende inom området som kan fungera som part i diskussioner med kommunen 
och den som ska bygga, äga och driva IT-infrastrukturen

Föreningen ska kunna styrka intresset för bredbandsanslutning i området.

Intresse från leverantörer av en ort kan också få påverka utbyggnaden, i de fall 
det innebär att leverantörens förutsättningar för egen medfinansiering av 
utbyggnaden förbättras. Befintliga kunder kan vara en sådan faktor.
 
Vald leverantör skall om möjligt aktivt medverka vid marknadsföring av 
tjänster, presentation av tjänsteleverantörer samt tillsammans med kommunen 
bedöma när utbyggnad kan ske och med vilken teknik.
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6. Lösningar, genomförande och kostnader

6.2  Förslag till tekniska lösningar

Under denna rubrik föreslås lämpligt teknikval utifrån tidigare presenterade visioner, 
mål och behov. Det slutgiltiga teknikvalet kommer att starkt påverkas av en rad 
faktorer som bl a berörts tidigare i programmet. Nedanstående exempel på teknikval 
bör därför ses som ett exempel på hur IT-infrastruktur kan byggas, ej som den 
slutgiltiga  lösningen. 

Områdesnät/ortsnät

Inom tätorter och bycentrum är optiskt fiberkabel att föredra och är också den 
lösning som är eftersträvansvärd. Dock innebär detta inte att radiobaserad 
kommunikation (RadioLan) skall diskvalificeras då detta är en bra lösning för att 
snabbt upprätta kommunikation. Främsta styrkan med RadioLan är att dessa är 
flyttbara och kan användas på andra ställen om de ersätts av fiberoptik.

Vad som starkt talar för fiberoptik inom tätorter är att som ägare av ett områdesnät är 
det av intresse att nätet är så attraktivt som möjligt för att locka operatörer och 
tjänsteförsäljare. För kommunmedborgaren är det positivt om man ges möjlighet att i 
nätet enkelt välja tjänsteleverantör, såväl lokala leverantörer som regionala och 
nationella. 

Via nätet kan medborgaren få tillgång till de tjänster som erbjuds via nätet. 
Mångfalden av leverantörer och kraftfulla tjänster garanteras inte av en 
fiberförtätning men  möjligheten kommer att finnas. Om nätet byggs enbart med 
RadioLan garanteras däremot inte samma kapacitetsmöjlighet och med detta 
mångfalden av tjänsteleverantörer. Av den anledningen föreslås att ambitionen skall 
vara en tätortskärna bestående av fiberoptik vilken kompletteras med annan teknik 
(radio, basband) för att nå ett större spridningsområde.

Det är av vikt att områdesnäten struktureras på sådant sätt att de blir skalbara, med 
detta menas att de kan utvecklas i takt med att behoven förändras över tid. För att 
möjliggöra detta och kostnadsoptimera näten måste ansvariga vid projektering av 
nätet ta hänsyn till befintlig infrastruktur och till sådana faktorer som geografisk 
placering av telestationer, transformatorstationer för elnätet, master och höga 
byggnader lämpliga för utplacering av sändare. 

Genomförande

Ansvaret för upprättande av näten finansierade med statliga medel ligger på 
kommunen. På mindre orter skall  lokala initiativ beaktas innan byggande av 
områdesnät påbörjas. Varje ort/skärgårdsö ses som egna projekt som tillsammans 
utgör en helhet. Det är av vikt att de goda exemplen, resurser och tidigare vunna 
erfarenheter tillvaratas i syfte att underlätta utbyggnad i andra orter. 
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6.3  Finansiering

Statsstödet enligt förordningarna ger Haninge totalt 1 983 298 kr. För att ta del av 
statsstödet skall medfinansiering ske av kommunen med minst 5 % av totala 
projektkostnaden. Förutom detta skall ytterligare medfinansiering ske, denna 
medfinansiering kan t.ex. komma från  EU- mål 2 öar, det lokala näringslivet på 
berörda öar eller operatörer. Ytterligare kommunal finansiering kommer inte att 
förelås. 

Den modell på vilket statsstödet vilar ser ut enligt följande:

Kvar att medfinansiera är 3 726 196 kronor. Medel från EU bör sökas för 
medfinansiering. Även öarnas egna insatser kommer att utgöra en del av 
medfinansieringen.

Kommunstyrelsen beviljade den 9 april 2001 2,5 milj kr i investeringsmedel för 
genomförandet av skärgårdsprojektet som innebär att förbättrad telekommunikation 
erhålls för skärgårdsskolorna samtidigt som infrastrukturinvesteringarna kommer 
hela skärgården till godo.
Investeringsmedel som kommunstyrelsen har beviljat kommer att användas för att 
täcka anslutningskostnader för skärgårdskolorna - Dalarö, Ornö, Utö och Muskö 
samt för kommunens medfinansiering av Stokabs stomnät från Sandhamn till 
Haninge med 1,5 milj kr. 

Budgetramen som kommunstyrelsen beviljat utgör därmed kommunens 
medfinansiering för utbyggnaden av områdesnät i prioriterade områden.

7. Förslag till beslut
Föreliggande IT-infrastrukturprogram för Haninge kommun godkänns och 
överlämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län för godkännande. 

Laila Noord Ritva Widgren
Kommundirektör IT-strateg
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Områdesnät / Ortsnät, SFS 351

Minsta projektkostnad för att få hela stödet 6 009 994
Maximalt stöd enl SFS 2001:351 1 983 298 33%
Kommunens minsta medfinansiering 300 500 5%
Ej finansierat 3 726 196 62%

33%

5%
62%



8. Ordlista och definitioner

Accessnät Nät som användare och organisationer utnyttjar för 
åtkomst till annat nät. Prop. 1999/2000:86.

ADSL, xDSL xDSL är ett samlingsnamn för kommunikationstekniker 
som nyttjar befintligt kopparnät. Tekniker inom familjen 
heter bland annat ADSL, HDSL, SDSL.

ATM Nätverksteknik för både stora och små nät. Klarar såväl 
data som tal.

Bandbredd Inom datakommunikationsområdet används begreppet 
bandbredd för att ange ett datornäts kapacitet i antal 
överförda bit per sekund. Enheten bit är liten och används 
ofta tillsammans med förstavelser för att indikera en större 
storleksordning t.ex. Mbit/s.

Bredband Syftar ursprungligen på "gott om utrymme" i termer av 
trådlöst radiospektrum. Syftar idag på snabba digitala 
förbindelser – enligt IT-kommissionens synsätt minst 5 
megabit per sekund i bägge riktningar.

Bit Den minsta informationsenheten i IT-sammanhang. Kan 
vara 1 eller 0.

Fiberkabel Fiberoptisk kabel innehåller ett antal glasfibertrådar. För 
att upprätta en kommunikationslänk krävs att två trådar – 
ett par, driftsätts. I trådarna skickas ljuspulser vilket 
innebär att den teoretiska hastigheten är lika med ljusets 
hastighet. Se svart fiber.

Huvudnod Central anslutningspunkt för anslutningsnät.
IP, IP-protokoll Det “kommunikationsspråk” som Internetanslutna datorer 

använder sig av.
ISDN Integrated Services Digital Network. 

Kommunikationstjänst som bygger på att digitalt nyttja 
telefonförbindelserna. Hastigheten bygger på 64 kbit/s 
som kan dubbleras.

ISDN-Multi En tjänst från Telia som innebär att man paketerat samman 
30 st 64 kbit/s ISDN abonnemang.

IT-infrastruktur Ett nätverk bestående av en eller flera olika tekniker för att 
transportera information. Exempel på en stor IT-
infrastruktur är Internet.

Kbit/s Kilobit, antal tusen bitar per sekund. Ett sätt att mäta 
datahastighet.

Mbit/s Miljoner bitar per sekund. Ett sätt att mäta datahastighet.

Nod En nod är en knutpunkt i ett större nätverk.
En nod i nätet är i de flesta fall aktiv, med detta menas att 
den är utrustad med olika typer av elektronik för att 
hantera datatrafik. 
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Nättyper Nät kan indelas i fastighetsnät, områdesnät, stads- och 
kommunnät, regionala nät och rikstäckande nät. En annan 
indelning är accessnät och stamnät (stomnät).
Dessa indelningar utgår från nätets placering relativt 
användaren och kan ha olika topologier. Någon helt 
entydig indelning och uppfattning existerar inte. Prop 
1999/2000:86

Nätverk Samlingsbegrepp, liktydigt med IT-infrastruktur.

Områdesnät Områdesnätet är ett nät som sammanbinder 
fastighetsnät/fastighetsområdesnät i en ort med det 
ortssammanbindande nätet. Områdesnät kan bestå av ett 
flertal olika tekniker t.ex. fiberkablage, kopparkablage, 
radiolänkar (radiolan).

Operatör Den som driver och underhåller en IT-infrastruktur. 
Exempel på operatörer är Telia, TeraCom, Vattenfall, 
Utfors med flera.

Ortssammanbindande 
nät

Ett nät vilket förbinder olika orter med varandra. 
Redundanta förbindelser är eftersträvansvärda, vid 
utbyggnad av dessa nät är samordning mellan kommuner 
och län viktiga. Näten kräver en mycket god kapacitet 
eftersom många kunder kommer att dela på den 
tillgängliga kapaciteten när datatrafiken transporteras från 
kunden ut mot stamnätet respektive in från stamnätet.

Redundans Reservväg för datatrafik, om kabel grävs av eller 
utrustning slutar att fungera på en sträcka så skall 
alternativa vägar finnas tillgängliga för att undvika ett 
stopp i trafiken.

SDH, PDH En teknik för data- och teleöverföring över långa avstånd. 
Nyttjas mest av större operatörer såsom Telia, Banverket 
men också Norrsken.

Stamnät, (Stomnät) Vanligen avses ett näts huvudledningar. Prop 
1999/2000:86

Svart fiber Den rena fibern, utan någon utrustning i ändarna (utan 
något "ljus" i ändarna blir fibern "svart"). Svart fiber syftar 
vanligtvis på att den fiberkapaciteten kan göras tillgänglig 
så att varje kund/operatör fritt kan välja vilken typ av 
utrustning som ska sitta i ändarna.

Tjänsteleverantör Den som levererar tjänster i en IT-infrastruktur, en tjänst 
kan vara Internetaccess, IP-telefoni eller möjligheten att ta 
del av olika Tv-kanaler via Internet.
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