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Kommunledningskontoret
Ritva Widgren Kommunstyrelsen i Haninge kommun 

Länsstyrelsen i Stockholms län

Komplettering av gällande IT-infrastrukturprogram 
för Haninge kommun

1. Inledning

Haninge kommun har i bredbandsförordningarna bedömts vara 
berättigad till stöd för anläggande av lokala telenät, men ej för orts- 
och områdessammanbindande nät. Kommunen har möjlighet att 
erhålla 1 983 000 kronor i statsbidrag, vilket med kommunens fem-
procentiga medfinansiering innebär att den totala finansieringsra-
men för bredbandsutbyggnaden med offentligt stöd är 2,3 miljoner 
kronor. 

En viktig grundförutsättning för att kunna söka statsbidrag är att 
kommunen upprättar ett IT-infrastrukturprogram. Haninge kommun 
har upprättat ett sådant program, som länsstyrelsen har godkänt 
den 3 oktober 2002. Därefter har kommunen under våren 2003 
upphandlat lokala telenät; så kallade områdesnät för de områden 
som prioriterades i IT-infrastrukturprogrammet. Dessa områden var 
Muskö, Ornö och Utö. 

Upphandlingen visade att en av anbudsgivarna kunde erbjuda geo-
grafisk täckning utöver områden som prioriterades i IT-infrastruktur-
programmet. Teliasoneras nätgrossist Skanova kunde med befintlig 
finansieringsram erbjuda ADSL-utbyggnad på följande växelstatio-
ner: två stationer på Muskö, en vardera på Ornö och Utö, Gålö, Små-
dalarö samt i Årsta havsbad och Österhaninge. Den uppkomna situa-
tionen har ställt till problem i den formella hanteringen hos läns-
styrelsen, eftersom Haninges glesbygd inte ansågs som prioriterad i 
programmet, vilket är ett krav i bredbandsförordningen för att kunna 
erhålla statsbidrag. Anledningen till att Haninge begränsade priorite-
ringen till skärgårdsöarna var att den begränsade finansieringsra-
men inte ansågs räcka till för flera prioriterade orter. Att prioritera 
övriga glesbygdsområden/orter med den befintliga bidragsramen för 
utbyggnad av framtidssäker fiberstruktur ansåg då inte vara en 
trovärdig prioritering. 

Sedan Haninge kommun tog fram sitt IT-infrastrukturprogram 
(hösten 2001 och våren 2002) har förutsättningarna förändrats vad 
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gäller kommunikationsteknik som kan bli bidragsberättigad. Föränd-
ringen innebär att utbyggnad med teknik som utnyttjar befintligt 
kopparnät kan tillåtas om det finns särskilda skäl. De särskilda skä-
len skall dock tillämpas enbart i undantagsfall efter länsstyrelsens 
prövning. Detta i enlighet med den ändring av förordningen 
(2002:648)  som trädde i kraft den 1 augusti 2002. Att bygga ut be-
fintliga telestationer för xDSL-noder är naturligtvis en mycket billiga-
re teknik än att dra fibernät ända in i enskilda fastigheter. xDSL-
tekniken gör att flera orter och många fler slutkunder kan få nytta av 
stödmedlen. Konkurrensutsättningen av stödmedlen har visat att ut-
byggnaden av telestationer för ADSL-tekniken var den enda ekono-
miskt försvarbara spridningstekniken gentemot slutkunder, i vart fall 
i Haninge kommun. 

Länsstyrelsen har under hösten 2003 behandlat Haninges ansökan 
och konstaterat att statsbidrag kan utgå (enligt SFS 2000:1469 5 §) 
till orter/områden som beskrivits i kommunens IT-infrastrukturpro-
gram. I Haninges IT-infrastrukturprogram ses öarna Muskö, Ornö och 
Utö som prioriterade. Likaså efterfrågas i upphandlingsunderlaget 
endast ovan beskrivna öar. Mot den bakgrunden kan länsstyrelsen 
inte bevilja statsbidrag för övriga områden som ingick i ansökan.

Det resonemang som länsstyrelsen för är korrekt och leder till att 
kommunens nuvarande IT-infrastruktur måste revideras för att stat-
liga stödmedel överhuvudtaget ska kunna konkurrensutsättas och 
därefter ansökas från länsstyrelsen. Som konsekvens av revide-
ringen av programmet kommer kommunen dessutom genomföra en 
kompletterande upphandling av utbyggnaden av områdesnät för Ha-
ninges glesbygd. 

Kompletteringen avser framför allt beskrivning av områden i Ha-
ninges glesbygd som prioriteras för utbyggnad av bredband med of-
fentliga stödmedel. Efter att noggrant ha följd utvecklingen under de 
senaste åren gör kommunen bedömningen att en nätutbyggnad i 
dessa områden inte kommer till stånd på marknadsmässiga grunder.

I övrigt revideras programmet avseende nyetablering av grundläg-
gande IT-infrastruktur. 

2. Länsstyrelsens beslut för utbyggnad för öarna, 
etapp 1

Länsstyrelsen har beslutat om statligt stöd för utbyggnad av områ-
desnät för öarna Muskö, Ornö och Utö. Utbyggnaden avser ADSL-ut-
byggnad av två telestationer på Muskö och en telestation på vardera 
Ornö och Utö. Dessa områden kommer därmed inte att beskrivas i 
detta program.
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3. Den grundläggande IT-infrastrukturen och något 
om utvecklingen av bredbandstjänsterna i Haninge 
kommun 

3.1 Nyetablering av grundläggande IT-infrastruktur i Ha-
ninge kommun

I programmet beskrivs att det finns en god tillgång till grundläg-
gande IT-infrastruktur i form av stomnät, ortsammanbindandenät 
och områdesnät i Haninge. Samtliga orter/områden inklusive öarna 
Muskö, Ornö och Utö är sammanlänkade med ortsammanbindande 
fiberoptiska nät. Positivt i sammanhanget är också att det  dessutom 
finns en konkurrenssituation, eftersom både Stockholms stads bred-
bandsbolag Stokab och Teliasonera äger parallella fiberstrukturer i 
stora delar av kommunen. Konkurrenssituationen har kunnat an-
vändas av marknaden på tätorterna. Bl a har kommunen kunnat dra 
nytta av detta i samband med upphandlingen av nya fiberstrukturer 
till egna verksamheter. 

Sedan IT-infrastrukturprogrammet skrevs under våren 2002 har Sto-
kab gjort en hel del nyinvesteringar i Haninge. Framför allt har fö-
retaget under våren 2003 färdigställt en ny fiberoptisk kabel som 
går genom stora delar av kommunen och ger därmed alternativa 
förutsättningar för områdena i närheten av Vega och Tungelsta. Fi-
bersträckan ingår i en större investering i regionen och kommer till 
Haninge från Trångsund  till Vega - Handen – Jordbro - Västerha-
ninge - Tungelsta. Från Tungelsta fortsätter fiberkabeln mot 
Flemingsberg i Huddinge.

Den nya fibersträckan ingår i Stokabs långssiktiga strategi att etab-
lera nya fiberstruktur i kranskommunerna med redundans och där-
med ge förutsättningar för tjänsteoperatörerna att hyra svartfiber 
och erbjuda bredbandstjänster i nya orter/områden. 

Dessutom har Haninge kommun under våren 2003 genomfört en fi-
berupphandling som lett till en omfattande tätning av Stokabs fi-
bernät i tätortsdelarna av Haninge kommun. Förtätningen avser 
dock områden där kommunen har egna verksamheter såsom hög-
stadieskolor, grundskolor, förvaltningar, bibliotek osv. Detta innebär 
att nyinvesteringar har gjorts i Handen, Brandbergen, Vendelsö-
malm, Vendelsö, Jordbro, Västerhaninge, Tungelsta och Dalarö. 
Kommunens investeringar i fiberkommunikation innebär att samtliga 
högstadieskolor och ett antal grundskolor är sammanlänkade med 
Stokabs fibernät. Även denna investering i grundläggande IT-infra-
struktur innebär att flera bostadsområden blivit mer intressanta för 
tjänsteleverantörer att etablera sig och leverera IT-tjänster för slut-
kunder.

Den grundläggande IT-infrastrukturen i Haninge redovisas i bilaga 1.

3.2  Utveckling av bredbandstjänsterna 
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Sedan IT-infrastrukturprogrammet skrevs har fler och fler hushåll 
och företag skaffat tillgång till bredbandstjänster (framför allt Inter-
netaccess), samtidigt som utbudet av tjänster utvecklats kontinuer-
ligt. Haninge kommun har inte uppgifter om hur stor andel av Ha-
ninges samtliga hushåll i dagsläget har tillgång till bredbandsabon-
nemang av olika slag. Vad gäller företagens tillgång till tjänsterna 
görs bedömning att  i stort sett samtliga företag som geografiskt lig-
ger inom räckhåll för någon form av bredbandstjänst tycks har skaf-
fat sådana tjänster utifrån olika kapacitetsbehov. Kommunens 
uppfattning är även att antalet hushåll som ansluter sig till olika 
bredbandstjänster har ökat konstant. Kommunen ser även att det är 
framför allt antalet ADSL-abonnemang som ökar. En annan tendens 
tycks vara att en del tidigare ADSL-användare väljer tjänster med 
högre kapacitet.    

Enligt Teliasoneras senaste kvartalsrapport har en halv miljon svens-
kar en ADSL-anslutning via kopparnätet. Enligt uppgifter från 
branschtidningarna ökar antalet ADSL-anslutna snabbast. Dessutom 
är Telia fortfarande den i särklass största leverantören av bred-
bandstjänster, trots att det finns billigare alternativ från t ex Spray, 
Tele2, Glocalnet och Bostream. Samtliga av dessa operatörer erbju-
der sina tjänster i Haninge.    

Nytt är också att de redan tidigare aktuella tjänsteleverantörerna i 
Haninge (Bostream, Bredbandsbolaget och nu även Telia) börjat 
erbjuda snabbare bredbandstjänster för tätorterna. Telia har bl a 
lanserat två nya bredbandstjänster. Den ena är en ADSL-tjänst med 
en kapacitet på 8 Mbit/s och den andra är en så kallade VDSL-tjänst 
med en hastighet på 10 Mbit/s. 

VDSL (very high bit-rate dsl) 
VDSL är en xDSL-teknik för dataöverföring i mycket hög takt i van-
liga telefonnätet. Med VDSL-teknik  kan abonnenten ta emot data 
med upp till 52 megabit per sekund och sända data med upp till 16 
megabit per sekund. Vdsl är en asymmetrisk form av dsl, precis som 
adsl, men vdsl är snabbare. Nackdelen är att vdsl inte kan användas 
om det är längre än 1-1,5 km mellan telefonstation och abonnent.

Nytt är också att ADSL-tjänsterna utvecklas successivt för att nå 
längre täckningsområden från telestationerna. Bland annat kan 
nämnas att Telia i Kalmar testar ADSL-tjänster med 7 kilometers 
räckvidd.

4. Prioritering av områden för utbyggnad av IT-in-
frastruktur med offentliga medel 

4.1 Inledning 

Trots att förutsättningarna för att få tillgång till bredbandstjänster i 
tätortsdelarna i  norra kommundelen utvecklats har situationen för 
slutkunderna i Haninges glesbygd förändrats på något sätt sedan 
programmet skrevs under våren 2002. Den under 2003 genomförda 
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bredbandsupphandlingen för öarna har dock inneburit att några 
tjänsteleverantörer (ADSL-leverantörer såsom BroadPoint Networks 
och Express Online) undersökt förutsättningar och marknaden i 
Smådalarö, Gålö, områdena i närheten av Österhaninge kyrka och i 
områdena runt Östnora. Dessa marknadsundersökningar har dock 
inte resulterat till utbyggnad av någon av telestationerna, vilket 
ytterligare stärker kommunens uppfattning om att kundunderlaget i 
områdena inte räcker till för att bära investeringen på marknads-
mässig grund. Utgångsläget är att hela Haninges glesbygd saknar 
områdesnät för anslutning av hushåll och företag och att samtliga 
områden har en hög andel fritidsboende, vilket gör att bedömningen 
om anslutningsgraden kan bli mer osäkert än vanligt . 

Närheten till storstadsområden har dock gjort att även de mindre 
telestationerna i Haninges fastland är sammanlänkade med fiberop-
tiska nät, vilket gör att förutsättningarna för utbyggnad av dessa 
stationer för bredbandsnoder underlättas. Detta är också anled-
ningen till att Haninge i bredbandsordningarna inte bedömdes vara 
berättigad till stöd för ort- och områdessammanbindandenät.

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 ut-
vecklade telekommunikationer, vilket de saknar idag. Med en bra IT-
infrastruktur ökar dessutom möjligheterna till distansarbete och ut-
lokalisering av företag till glesbygden. 

Kommunens bedömning är att en utbyggnad av områdesnät på 
marknadsmässiga villkor inte kommer att ske i alla delar av Ha-
ninges glesbygd och skärgård inom fem år. Dessa områden är 
följande:
- Smådalarö
– Gålö, Björnö och närliggande områdena längs Dalarövägen  
- Österhaninge kyrkbygd 
– Årsta Havsbad
– Östnora – Västnora, Söderby, Utlida, Ekeby och Norra Häringe
- Hemfosa
– Norra Ornö, Kymmendö m fl
– Öarna Ålö, Rånö, Nåttarö m fl
– Öarna norr om Smådalarö Gränö, Kalvholmen m fl

Områdena beskrivs under nästa rubrik. Se även bilaga 2.

Avsikten är att de statliga stödmedel som finns beslutade i första 
hand skall användas för utbyggnad till de områden som är priorite-
rade. Vägledande är att utifrån efterfrågan, initiativ, kostnad och ef-
fekter 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. 

/home/per/Desktop/Grön Energi/Haninge kommun/Komplettering av gällande IT-infrastrukturprogram.-
doc



Haninge kommun 2003-11-25 6 (12)
Upphandlingen kommer också att visa hur heltäckande områdesnä-
tet 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. 

5. Beskrivning av de prioriterade områdena i 
prioriteringsgrupp 1

5.1 Generell beskrivning av områdena
Historiskt har bebyggelsen i Haninge varit koncentrerad till 
jordbruksmarken och havet. När järnvägen kom vid sekelskiftet 
1800-1900 skiftades fokus dit. Åkermark, hagar, välbevarade byar 
och gårdar samt den rika förekomsten av fornminne gör Haninge till 
en rik kulturbygd. Samtidigt ger kusten, skärgården och stora 
sammanhängande skogar stora möjligheter till friluftsliv, turism och 
fritidsboende.  

Till ytan är Haninge den näst största kommunen i länet. Stora delar 
av kommunen består av vatten, skärgård och även områden av 
riksintresse för både naturvård och friluftsliv (Tyresta, Hanveden, 
Gålö och skogsområdet mellan Tyresta och Dalarö samt den yttre 
skärgården). 

Förutom i skärgården finns också många fritidshus på Haninges fast-
land. (Totalt   finns det ca 6 000 enskilt ägda fritidshus och 20 200 
övriga bostadsfastigheter i kommunen). Stora delar av det som idag 
betraktas som tätort har en bakgrund som fritidshusområde, till ex-
empel delar av Handen och Vega. Fritidshusområden finns över hela 
kommunen från Gudö i norr till Hållsättra – Väländan i sydväst. Anta-
let fritidshus minskar eftersom allt fler bosätter sig permanent i sina 
fritidshus. I dagsläget pågår permanentning i alla ursprungliga fri-
tidshusområden på fastlandet, även i kommunens södra delar samt 
på de större skärgårdsöarna. Permanentning är något som kommu-
nen kan styra i mycket liten omfattning. Var och en har rätt att bo-
sätta sig i sitt fritidshus. Kommunens enda möjlighet att hålla nere 
permanentningen är att endast medge små hus i fritidshusområden. 

Vid sidan av områden som har karaktären av fritidshusområden 
finns även jordbruksbygderna kring Österhaninge kyrka, Årsta slott 
och Västnora.

Områdeskaraktären i de prioriterade områdena är därmed varie-
rande, men områdena består framför allt av fritidshus blandat med 
året runt-bostäder och villor. Typiskt är också att en mer samman-
hållen bebyggelse saknas och att boendet i många fall är förenat 
med verksamheter, till stor del hästhållning.
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5.2 Årsta havsbad 

Tillgång till grundläggande IT-infrastruktur
Stokabs fiberoptiska nät passerar Årsta havsbad och går därifrån 
mot södra Gålö och norra Utö. Etappen byggdes redan under 1998. 
Dessutom finns i området en telestation med fiberanslutning. Där-
med har området tillgång till både Stokabs och Teliasoneras anslut-
ningsnoder som kan användas som utgångspunkter för områdesnät. 
Inom området Årsta Havsbad med närliggande områden finns 878 
fastigheter, varav 158 fastigheterna har en ägare som är mantalskri-
ven i Haninge, d v s fastighet för permanentboende. Vid förra års-
skiftet var 294 personer mantalskrivna i områdena runt Årsta Havs-
bad

Karaktäristiskt för området 
Årsta havsbad är ett litet samhälle med sportstugor, där det också 
finns en fin sandstrand, servering och kiosk. Årsta havsbad håller på 
att förändras till ett litet villasamhälle, men fortfarande finns små 
stugor i ursprungligt skick. Bättre kommunalt service och möjlighet 
till god IT-infrastruktur som möjliggör distansarbete är önskemål 
som allt oftare framförs till kommunen från de permanentboende i 
området. 

Årsta havsbad exploaterades på 1930-talet av HSB och små tomter 
arrenderades ut till folk som bebyggde tomterna med sportstugor. 
Ambitionen var att trångbodda stockholmare med begränsade eko-
nomiska resurser också skulle få chansen att vistas i skärgården 
under sommaren. Idag är många av de ursprungliga stugorna om- 
och tillbyggda.

Numera är det Årsta havsbads samfällighetsförening som ansvarar 
för de gemensamma intressen i området, men tomterna ägs av fri-
tidshusägarna.
Kommunalt vatten och avlopp saknas i området och stugorna som 
tillhör samfällighetsföreningen har enbart sommarvatten mellan maj 
och oktober. Just nu utreder kommunen VA-frågan för området. Pro-
blemet att allt flera sommarstugeägare skaffar egna brunnar har ta-
gits upp i kommunens kustplan. Tendensen är att andelen per-
manentboende i området ökat successivt och därmed trycket för 
planläggning av området. 

Årsta havsbad är i kommunens kulturmiljöprogram klassat som ut-
redningsområde. Stockholms läns museum har under sommaren 
2001 genomfört en sådan värdering ” Årsta havsbad – kulturhi-
storisk värdering och förslag till skydd för bebyggelsen”. Värde-
ringen slår fast att miljön i Årsta havsbad som helhet har ett 
kulturhistoriskt värde. Strukturen med småhus på tomter som är 
omgärdade av gröna staket bör behållas. Museet anser att skydds-
bestämmelser bör tas in i detaljplan och förslag på hur de kan ut-
formas. 

Nordöst om Årsta havsbad finns två golfbanor -  Haninge Golfklubb 
och Haninge Strand Golfklubb. I området finns även Årsta slott, 
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Årsta sätter och mindre grupper av villor i Blista, Stymningen och 
Alvsta.

I väster gränsar Årsta havsbad till ett militärt förbudsområde som in-
nefattar Vitså brygga. För att förbättra trafiksituationen i Årsta havs-
bad diskuteras en flyttning av bryggan för Waxholmstrafiken från 
Årsta till Vitsån.  

Fortsatt planering av området enlig gällande Kustplan
Permanentningstrycket i kombination med de sanitära problem och 
kulturmiljövården som finns i Årsta havsbad motiverar att vidare ut-
redningar och ett mer koncentrat helhetsgrepp bör tas för området. 
Om -, till- och nybyggnation ska noga anpassas till tomtstrukturen 
och de traditionella stugtyperna i Årsta havsbad. Antalet permanent-
boende i området fortsätter att öka. 

5.2 Gålö, Björnö och närliggande områdena längs 
Dalarövägen  

Tillgång till grundläggande IT-infrastruktur
Från Årsta havsbad går Stokabs sjökabel till södra Gålö genom Dyvik 
till norra Utö. Etappen byggdes redan under 1998. Dessutom finns i 
korsningen mellan Dalarövägen och Gålövägen en telestation med 
fiberanslutning. Därmed har området tillgång till både Stokabs och 
Teliasoneras anslutningsnoder som kan användas som utgångspunk-
ter för områdesnät. Att det finns stora behovet av god IT-infra-
struktur i området framförs ofta till kommunen av både företag och 
boende.
I området ”runt telestationen” dvs Gålö, Björnö, Sandemar, Sol-
backen och Lännåker finns drygt 145 fastigheter, var av endast 75 
är en fastighet med i Haninge mantalskriven ägare. Området har 
sammanlagt ca 200 invånare.

Karaktäristiskt för området
Kännetecknande för Gålö, Björnö och Sandemars naturreservat är 
att dessa områden är av riksintresse för naturskydd och friluftsliv. 
Sandemars herrgårdsanläggningen med den omgivande öppna 
marken är dessutom av riksintresse för kulturmiljövården. Hela Gålö 
ligger i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet med 
goda möjligheter till bad, camping och till att vandra eller cykla. 
Gålö ägas och förvaltas till största delen av Skärgårdsstiftelsen, 
endast ett litet antal avstyckade tomter finns som privatägda. På 
skärgårdsstiftelsens mark finns ett antal kulturhistoriska intressanta 
byggnader som arrenderas ut till privatpersoner för bostads- och fri-
tidshusändamål. Gålö är mycket glest befolkat och bebyggelsen är 
koncentrerad till fyra olika områden Sunnansund, Stegsholm, Björnö 
och fritidshus- och campingplatsområdet Skälåker. 

Björnö består av privatägda fritidshus med mycket stora tomter, en 
fastighetsägarförening äger all väg- och partmark inklusive ett styc-
ke urskog i den södra sidan av ön. I området finns ett mindre antal 
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småföretag.  Bl a kan nämnas Sjölidens konferensanläggning och 
gården Sandemar. På Gålö finns det affär, restaurang och café vid 
Skälåker, kiosk och servering vid Finkarudd och kiosk vid Morarna. 
Den största delen av servicen finns bara under sommarhalvåret.

Fortsatt planering av området enlig gällande Kustplan
Det finns planer på att göra naturreservat av Gålö. För övrigt finns 
det inga planer för utökning av bebyggelsen i området.

5.3 Österhaninge kyrkbygd 

Tillgång till grundläggande IT-infrastruktur
I korsningen mellan Dalarövägen, Österhaningevägen och Årsta 
havsbadsvägen finns en telestation med fiberanslutning. I området 
runt Österhaninge kyrka dvs, Alby, Sanda och Hässlingby finns ca 
270 fastigheter, varav 180 fastigheter har i Haninge mantalskriven 
ägare. I området finns en aktiv intressegrupp som arbetat med att 
hitta olika lösningar för att få tillgång till bredband för området. 
Området finns ca 420 invånare.
 
Karaktäristiskt för området
Österhaninge kyrkbygd är en av de kulturhistoriskt mest värdefulla 
miljöer i Haninge. Det öppna landskapet utgör ett representativt ex-
empel på den rikare odlingsbygden. Österhaninge kyrka, Solberga 
och de stora gårdarna Husby och Hässlingby bildar delar av den 
gamla kärnbygden i Österhaninge. Det stora antalet fornlämningar 
inom området vittnar om att bygden redan under förhistorisk tid 
spelade en central roll i Haninge. Hela området är av riksintresse för 
kulturmiljövården
Bebyggelsen i Alby väster om Dalarövägen och norr om Österha-
ninge kyrka består av både permanent- och fritidshus. 

I området finns ett antal små företag med ett stort behov av god IT-
kommunikation. Även Husby golfbana har behov av fast Internet ac-
cess. 

5.4 Smådalarö 

Tillgång till grundläggande IT-infrastruktur
Stokabs sjökabel passerar Smådalarö och har en anslutningspunkt 
på Rosenön. Anslutningspunkten färdigställdes under sommaren 
2002 i samband med sjökabeldragningen från Sandhamn till Dalarö, 
Ornö, Utö och Gotland. I norra delen av Smådalarö finns en telesta-
tion med fiberanslutning. Därmed har området tillgång till både till 
Stokabs och Teliasoneras anslutningsnoder som kan användas som 
utgångspunkter för områdesnät.
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I området runt telestationen finns ca 385 fastigheter, varav 72 fas-
tigheter har i Haninge mantalskriven ägare. Smådalarö har därmed 
många fritidshus och ca 200 permanent boende i villor. 

Karaktäristiskt för området
Speciellt för området är att det finns väldigt mycket sommarboende 
i området och att fastighetstomterna är stora. I området finns två 
större konferensanläggningar, Rosenön och Smådalarö gård, båt-
varv och ett antal andra småföretag som alla har stora behov av 
förbättrade telekommunikationer. I området finns en aktiv intresse-
grupp som arbetat med att hitta olika lösningar för att få tillgång till 
bredband för området. Det framförs allt oftare till kommunen att 
många har behov av att kunna distansarbeta från bostaden. 

Fortsatt planering av området 
Tillskottet av nya bostäder på Smådalarö kommer att bli mycket 
marginellt. Enligt gällande planer är kommunen restriktiv till förtät-
ning av området. Detta p g a dålig tillgång till vatten i området. 

5.5 Hemfosa

Grundläggande IT-infrastruktur
I Hemfosa finns en telestation med fiberanslutning. Dessutom passe-
rar banverkets fiberkabel Hemfosa längs pendeltågsspåret. I Hemfo-
sa finns ca 100 fastigheter, varav 36 har en i Haninge mantalskriven 
ägare. I Hemfosa bor endast 67 personer. Enligt uppgifter och tele-
fonsamtal till kommunen har de permanentboende i området stora 
behov av förbättrade telekommunikationer för att kunna distansar-
beta från bostaden.

Karaktäristiskt för området
Hemfosa är ett välavgränsat villa- och fritidshusområde på båda 
sidorna av järnvägen mot Nynäshamn. På södra sidan av järnvägen 
finns villor byggda i början av 1900-talet och på norra sidan finns en 
s k Hultstugeby. Den omfattar 60 hus med tillåten yta av 30 kvm. 
Läget nära Hemfosa station gör det möjligt att ha en sommarstuga 
även för personer som inte har tillgång till bil.  

Utanför själva stationsområdet finns enstaka villor och hästgårdar 
för ridverksamhet. 

Fortsatt planering av området 
Ingen utökning av bostäder planeras för närvarande. På längre sikt 
kan en förtätning bli aktuellt. 

5.6 Östnora, Utlida, Söderby, Västnora  och Ekeby 

Grundläggande IT-infrastruktur
Det finns en telestation i Östnora längs väg 73 mot Nynäshamn. I 
området med Östnora, Utlida, Söderby, Västnora och Ekeby finns ca 
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380 fastigheter, varav 153 har en i Haninge mantalskriven ägare. 
Området har totalt sett ca 400 invånare.

Området har en aktiv intressegrupp som samlat namnunderskrifter 
och haft kontalt med bredbandsleverantörer för att visa behovet av 
IT-infrastruktur för området. Ansträngningarna har dock inte lett till 
några resultat. 

Karaktäristiskt för området
Det storskaliga öppna landskapet är representativt för Haningebyg-
den som bildar övergången mellan skog och kustbygd. Bebyggelsen 
i området utgörs dels av lantbruksbyggnader spridda i samlade 
grupper, dels av fritidsbebyggelse. I området finns även villor för 
helårsboende. I slutet av 1990-talet byggdes exempelvis en så kal-
lad hästby i Söderby. Tanken med denna hästby var att man ska 
kunna bo med gångavstånd till stall och andra anläggningar avsed-
da för ridsport.

Väster om Söderby finns en stugby i anslutning till Östnota camping. 
I området finns även Almåsa kursgård. Även gamla Östnora håller på 
att renoveras för mindre konferensverksamhet.

Fortsatt planering av området 
Någon utökning av bebyggelsen i området planeras inte. På längre 
sikt kan det dock bli aktuellt med en viss tätning av området.

6. Beskrivning av områden för prioriteringsgrupp 2

6.1 Ålö, Rånö och Nåttarö

Grundläggande IT-infrastruktur
Det finns en telestation i området.

Karaktäristiskt för området
Ålö har en fast broförbindelse till Utö, vilket bl a gör att permanent-
boendet i området har koncentrerats till norra Ålö. Totalt finns det 
11 helårsfastigheter på Ålö och Rånö.  På Rånö finns en stugby och 
på båda öarna finns lantbruk. På Nåttarö, som till största delen ägas 
av Skärgårdsstiftelsen, finns uthyrningsstugor, långtidscamping och 
ca 180 fritidshus. Bebyggelsen är till allra största delen koncen-
trerad till den norra delen av ön. 

Norrön och Aspön söder om Rånö är planlagda och exploaterade 
som fritidshusområden, där finns ca 180 fritidshus och en helårsbo-
stad.
 
6.2 Norra Ornö, Kymmendö, Fiversätraön

Grundläggande IT-infrastruktur
Det finns en telestation i området.
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Norra Ornö uppvisar en mycket varierande natur, men större delen 
av området består av sammanhängande barrskog. Fritidshusbebyg-
gelsen i området har koncentrat sig i Svinåker och Ornö Boda. På 
området finns några enstaka helårsbostäder.
Det finns ingen väg till norra Ornö utan allmänna trafiken till och 
från området sker med Waxholmstrafikent. Norra Ornö har tidigare 
föreslagits som naturreservat av länsstyrelsen.  

Kymmendö är av riksintresse för kulturmiljövården. På ön finns båt-
varv som driver olika verksamheter. Dessutom finns det fyra helårs-
bostäder.
Fiversätraön öster om Ornö har 3 helårsbostäder och ca 100 fri-
tidshus. Fiversätraön ingå i ett större område som är av riksintresse 
för friluftsliv.

6.3 Gränö, Ängsön, Kalvholmen, Stendörren

Grundläggande IT-infrastruktur
Det finns en telestation i området.
Öarna Gränö, Ängsön, Kalvholmen och Stendörren ligger norr om 
Smådalarö i  Nämdöfjärden. Bebyggelsen på öarna består enbart av 
fritidshus. Ingen utökning av bebyggelsen i områdena i prioriterings-
grupp 2 planeras.

7. Finansiering av utbyggnad av områdesnät för pri-
oriterade områden i etapp 2

För utbyggnad av områdesnät för nästa etapp återstår 1 314 000 kr 
i statligt stöd och 228 000 kronor kommunalt stöd. 

Områdesnät/Ortsnät, SFS 351
Maximalt stöd enl SFS 2001:351 1 314 000
Kommunens medfinansiering    228 000

8 Förslag till beslut
Föreliggande komplettering av IT-infrastrukturprogrammet för Ha-
ninge kommun godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen i 
Stockholms län för godkännande. 

Laila Noord Ritva Widgren
Kommundirektör IT-strateg
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