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StockholmS SkärgårdSnät AB 
startade när fiberföreningarna som 

bildats på öarna insåg att de var för sig var 
för små för att prioriteras av Jordbruks-
verket och därmed få bidrag för att kunna 
genomföra sina projekt.

– Vi tänkte att vi går ihop och bygger 
ett nät för hela området. På mindre än ett 
halvår hade vi gått igenom saken, bildat ett 
bolag och skickat in en ansökan till Jord-
bruksverket som vi fick godkänd, berättar 
Yngve Hässler, ledamot i bolagets styrelse 
och ordförande i Nämdö fiberförening.

Nu var projektet så pass stort att entre-
prenörer var intresserade när Stockholms 
Skärgårdsnät gjorde upphandlingar.

– Så har vi fått en fantastisk kompetens 
sedan vi gick ihop. Vilket område det än 
handlar om, finns det alltid någon hos oss 
som är specialist, säger Yngve Hässler.

Budgeten ligger på 97 miljoner kronor. 
Jordbruksverket ska stå för 60 procent av 
kostnaden, som betalas ut i efterhand. 
Bolaget behövde därför ett banklån.

– Vi lyckades få Haninge och Värmdö 

kommuner att ställa upp med kommunal 
borgen, vilket gjorde att vi fick hyfsade 
villkor på lånet, säger Yngve Hässler.

Hösten 2017 startade arbetet med att dra 
fiberkabel, ett svårt och krävande jobb.

– Det är inte som att dra fiberkabel i 
Norrland, där man sätter plogen i backen 
och kör. Vi ska förse runt 50 öar med fiber 
och det innebär väldigt mycket sjökabel, 
många landfästen. Det är dessutom hårt 
och stenigt på de flesta ställen, säger Yngve 
Hässler.

någrA Siffror för att belysa projektets 
storlek:

• 100 km grävning

• 80 km lufthängd fiber

• 140 km sjökabel

• 100 sjökablar med 200 landfästen

• 20 000 fibersvetsar.
Valet av Nexans som leverantör av sjö-

kabel var tämligen självklart, enligt Yngve 
Hässler.

– Nexans hade den bästa kombinatio-
nen pris och prestanda. Nexans har också 

varit utomordentligt 
tillmötesgående, med bra 
tekniksupport och hjälp 
med olika frågeställning-
ar vi haft.

Nätet ska ägas och 
drivas av Stockholms 

Skärgårdsnät. Nu ska bolaget påbörja upp-
handling av en kommunikationsoperatör, 
som sedan ska ansluta tjänsteleverantörer 
till nätet.

– Vi har inga ambitioner att sälja nätet. 
Vår målsättning är att medlemmarna ska 
betala ett så lågt pris som möjligt för att få 
fiberanslutning i skärgården, säger Yngve 
Hässler. •
StockholmS 
SkärgårdSnät AB

•  Bildat av fiberföreningar på ornö,  
nämdö, runmarö och harö. 

• Antal anslutna fastigheter:  
cirka 2 000 på 50 öar.

• Antal anställda: 0. dock har tiotusentals 
timmar av ideellt arbete lagts ner.

Ett 50-tal öar ska knytas till fibernätet i Stockholms skärgård. Det kräver stora mängder sjökabel och runt 200 landfästen.

Att bygga ut fibernätet i skärgården innebär många utmaningar.  
På öarna Nämdö, Ornö, Runmarö och Harö gick fiberföreningarna ihop  
för att bli tillräckligt stora och starka. text niclas carron  foto stockholms skärgårdsnät

Samarbete ger styrka


