
Redovisade skärgårdsprojekt
- Infrastruktur

Uppdaterad: 2016-  

Kommuner, organisationer och ideella föreningar
har möjlighet att ansöka om bidrag ur landstingets 
skärgårdsanslag för projekt som avser att förbättra
Stockholms läns skärgård.

För att visa vad skärgårdsbidrag kan möjliggöra, och 
för att inspirera nya sökanden, har vi sammanställt 
redovisade projekt efter ämnesområde. I det här
dokumentet kan du läsa om projekt med fokus på 
infrastruktur.
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Klicka på projektets namn i listan nedan för att komma till respektive redovisning 

Uppförande av kaj vid Husarö ångbåtsbrygga   2009 

Söderöra brygga     2010 

Bredband, utbyggnad och drift (BUD)   2011 

Avsaltningsanläggning på Husarö    2011 

Gatans brygga     2012 

Undersökning – ombyggnad av hamn i Bromskär  2012 

Solö brygga      2012 

Renovering av Ramsöbergsbryggan    2013 

Utveckling av Landsorts hamnar    2013 

Oaxen för alla     2014 

Bromsskärs småbåtshamn    2016 

Arholma handelsbrygga     2016



Husarö Samfällighetsförening 
 
 
 
Regionplane- och trafikkontoret 
Stockholms läns landsting 
Box 4414 
102 69 STOCKHOLM 
 
 
 
Digital sammanfattning– R2009-0221 
 
Husarö samfällighetsförening har projekterat och genomfört uppförandet av en kaj vid Husarö 
ångbåtsbrygga för tillfällig angöring. Kajen är avsedd för taxibåtstrafik. Två taxiföretag 
anlöper Husarö. Kajens utformning gör det möjligt för rörelsehindrade att komma iland från 
taxibåtarna. Kajen är även avsedd för boende på omkringliggande öar som har service på 
Husarö i form av exempelvis posthämtning och varuleveranser. Vidare har kajen stor 
betydelse för lokala näringsidkare som kan lasta och lossa varor vid kajen med sina mindre 
båtar. 
 
Kajen har finansierats genom bidrag från skärgårdsanslaget och bidrag från EU:s 
jordbruksfond för landsbygdsutveckling samt med egna avgifter och ideellt arbete. 
 
Kajen började att projekteras i början av 2009 och under hösten kunde arbetet starta. Tack 
vare den milda hösten kunde anläggningsarbetet fortgå ända in i december. På grund av den 
stränga vintern och isläget kom emellertid inte arbetet åter igång förrän i mitten av april 2010. 
Arbetet med kajen avslutades under maj månad och därefter har visst arbete genomförts i 
form av justering av bryggplan, uppsättning av lyktstolpar och motsvarande.  
 
Projektet har slutförts enligt plan och inom givna ekonomiska ramar. Intresset bland 
föreningens medlemmar för projektet har varit stort och en högtidlig invigning av kajen 
kommer att ske vid Husarödagen den 31 juli 2010. Då samlas många som bor på ön och 
många kommer tillresande. Waxholmsbolaget har extra turer till Husarö. Det är marknad och 
olika aktiviteter hela dagen. 
 
 
 
 



Slutredovisning av projekt med bidrag ur skärgårdsanslaget 

Sakredovisning 

Diarienummer:  RTN 2009-0038 

Titel:   Ombyggnad av Söderöra brygga 

Medelsmottagarens namn och adress: Söderöra Samfällighetsförening, c/o Ann Janson
   Fatbursgatan 8 2tr, 118 54 Stockholm 

Telefon:   070-278 21 91 

E-post:   ann.janson@loomis.com 

Hemsida:   www.soderora.org 

Projektperiod:  oktober 2010 – maj 2011 

 

Projektredovisning   

1. Syfte: 
 Söderöra brygga befanns vara i starkt behov av renovering – detta konstaterat 

bl.a. efter att dykare undersökt bryggan. För att säkerställa att bryggan fortsatt 
skulle kunna användas av den reguljära trafiken (Waxholmsbolaget) krävdes 
omfattande renovering. 

2. Uppläggning 
 Söderöra samfällighetsförening förvaltar brygga och vänthus som en av flera 

gemensamhetsanläggningar på Söderöra. Efter beslut på årsstämma ansöktes 
om bidrag från Regionplanekontoret som grundades på kvalificerade 
uppskattningar av kostnaderna för projektet. För att projektet skulle kunna 
genomföras har både sakkunnig konsult samt specialentreprenör anlitats. 
Entreprenören anlitades via upphandlingsförfarande. 

3. Resultat 
 Resultatet av projektet är att Söderöra brygga är renoverad både avseende 

stenkista och bryggdäck och kan nu utan risk användas av den reguljära 
trafiken. 

4. Slutsatser 
 Föreningen har upplevt problematik kring att alla kostnader i samband med 

projektet kan vara mycket svåra att uppskatta i förväg, exempelvis stenkistans 
egentliga tillstånd samt huruvida annan brygga kunde anvisas under delar av 
byggnationstiden. Positiva effekter är att Blidösundsbolaget uttryckt stort 
gillande för den nya bryggan.  

 Föreningen kommer att ansöka om kompletterande bidrag eftersom bryggans 
skick var betydligt sämre än vad den okulära besiktningen kunde fastställa 
samt att temporär brygga ej kunde erbjudas på ön (ingick ej i anbud) 

5. Sammanfattning 
 Vi kommer att sända en sammanfattning till Regionplankontoret avsedd för 

hemsidan. Söderöra samfällighetsförening har på sin hemsida löpande 
redovisat projektets gång. (www.soderora.org)   
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Projekt BUD och projekt BUD2
SIKO:s projekt BUD med syfte att aktivera bredbandsutbyggnaden i Stockholms skärgård enligt 
den sk ”Byalagsmetoden” har pågått under perioden september 2011 till april 2012.

Projektet har finansierats av Länsstyrelsen, Landstinget och skärgårdskommunerna med totalt 
260.000:-. Projektet har genomförts inom budget.

En ansökan om en fortsättning på projektet, BUD2 har lämnats till Länsstyrelsen med 
medfinansiering från Landstinget. Budgeten för BUD2 är på 500.000:-. Se bifogade ansökningar 
och budget för BUD och BUD2. Beslut om medfinansiering från Landstingets skärgårdsanslag är 
fattat.

Metod och resultat
Projekt BUD har resulterat i en omfattande verksamhet på många öar för att utreda möjligheterna 
till spridning av bredband till så många som möjligt.

SIKO:s kontaktnät via alla skärgårdsföreningar från Landsort till Arholma har använts men även 
andra föreningar har kontaktats.

Kärnöarna enligt Landstingets RUFS och öar med befintlig fiberanslutning har prioriterats.

Projektet har fått god publicitet i skärgårdspressen vilket hjälp till att sprida budskapet att 
möjligheter till bidragsfinansierad bredbandsutbyggnad kan finnas.

Respektive ö enligt bilaga 1 har besökts och möten hållits med berörda föreningar. 

Föreningarna har oftast tillsatt en bredbandsgrupp som projektet stöttat med ytterligare information, 
kontakter med berörda myndigheter och tänkbara leverantörer av projektering och utbyggnad.

En del av SIKO:s hemsida www.siko.org.se  (fliken Bredband) har utarbetats där grundläggande 
information samlats.

Samarbete och informationskanaler till berörda kommuner har utvecklats.

Projektet har avrapporterat delresultat på ett flertal möten med Landstinget, Länsstyrelsen, 
skärgårdarnas riksförbund och SIKO. Bla har projektet medverkat på Regionala skärgårdsrådet och 
i dess exekutivkommite samt på ett flertal möten på Länsstyrelsen.

Projektet har medverkat på Norrtälje kommuns skärgårdsråd och på näringslivsrådet i Värmdö.

Skärgårdskommunerna med undantag av Österåkers kommun har begränsade resurser att bidra till 
planeringen av bredband i skärgården. Kommunerna förlitar sig på att föreningslivet genomför detta 
till stor del på egen hand på öarna. Österåkers kommun har eget stadsnätsbolag med ambitioner att 
bygga på öarna vilket gör situationen radikalt annorlunda där.

Två kompletta ansökningar har hittills lämnats in, Gräskö och Ingmarsö med kringliggande öar.

Bägge är beviljade när denna slutrapport skrivs. Gräsköprojektet omfattar ca 120 abonnenter och 
Ingmarsö mfl omfattar ca 300 abonnenter. I och med att dessa två projekt är beviljade har större 
delen av de tillgängliga stödmedlen disponerats. 

I dag pågår aktiviteter på ytterligare ca 10 öar. Formella förstudier pågår på 7 st öar.

Målsättningen är att formella ansökningar skall lämnas in till Lst före juli månad.

http://www.siko.org.se/


Se bifogade lägessammanställning. Målsättningen med projekt BUD var vid uppstarten att 10 
ansökningar skulle lämnas in. Vi  kommer  inte att nå 10 men sannolikt 5.

En begränsande faktor är tillgången på projekteringsresurser.

Strandskyddsproblematik
Strandskyddsdispens kommer att krävas på ett flertal ställen där nya fiberkablar skall förläggas i 
vatten. Problemet med kostnader och handläggningstider för strandskydd har diskuterats med 
Länsstyrelsen och med Värmdö kommun. Fiberkablar kommer att dras i naturreservat där 
Länsstyrelsen kan ge tillstånd. Värmdö kommun har gett ett besked att man kan se alla dispenserna 
som ett ärende vilket underlättar både handläggningen och kan hålla ner kostnaden.

Samarbete med Leaderområdet UROSS
Hela området förutom Vaxholm omfattas av Leaderområdet UROSS.  Projektet har i samarbete med 
UROSS-kontoret utvecklat en förenklad modell för ansökan om förstudiemedel, som 8 föreningar 
sökt och 7 st fått beviljat. Förstudieprojekten har en budget på 50.000:-. Se bifogade 
projektbeskrivning.

Möjligheten att på detta relativt enkla sätt få ett bidrag till att bedriva ett professionellt 
förstudiearbete har betydligt underlättat framtagandet av väl underbyggda ansökningar. 

Ett problem är dock tillgången på resurser för att göra den övergripande nätplaneringen och 
projekteringen. 

Kontakter tagna med Lantmäteriet
Lantmäteriet har en betydande roll i utbyggnaden genom utfärdandet av ledningsrätter och 
eventuellt skapandet av gemensamhetsanläggningar.

Lantmäteriet har besökts och bland annat har lämpliga kartor tagits fram och en enkel rutin för 
föreningarna att beställa dessa kartor har utarbetats.

Leverantörskontakter
Projektet har tagit kontakt med och informerat de tre befintliga leverantörerna av bredband i 
skärgården. Dessa tre, Nilings, RB-net och Kustbandet har löpande hållits informerade om 
pågående förstudier mm.

Projektet har vidare tagit kontakt med Skannova och Telia för att utreda vilka möjligheter som dessa 
stora aktörer har att agera i skärgården.

Flera möten har hållits med Skannova/Telia för att renodla och tydliggöra utbudet.

En sammanfattning ar resultatet finns i Skannovas nya utgåva av ”Skannovas handbok om fiber”.

I denna handbok finns ett avsnitt ”Byalagsfiber-vi hjälper landsbygden att få fiber” som 
sammanfattar gränsytan mellan byalaget och Skannova.

Generellt är det en brist på aktörer för projektens olika delar, speciellt under projekteringsfasen.

Aktiva leverantörer är nu Skannova, Telia, Nilings, Kustbandet/Rala, Bynet.



Projektfinansiering
Stödet till bredbandsutbyggnad har samma egenskaper som alla projekt med stöd från EU, alla 
kostnader måste betalas innan stöd kan betalas ut. Detta innebär att föreningen måste skapa en 
finansiering som kan överbrygga tiden fram till utbetalt stöd. Vissa möjligheter till delutbetalningar 
och förskott finns men de är så begränsade att ytterligare finansiering är nödvändig.

Projektet har tagit kontakt med banker för att utreda om beslut om stöd kan vara en säkerhet för en 
kredit i bank.  Länsstyrelsen har lovat att ta fram ett dokument som svarar på en del av bankernas 
frågor, men föreningens stabilitet, styrelse mm kommer alltid att spela in om banken skall kunna ge 
en kredit.

Det finns aktörer som erbjuder sig att hjälpa till med finansieringen.

Skannova har ett sådant erbjudande, likaså Bynet och Kustbandet/Rala. 

Behov av bredband och stöd till utbyggnad av bredband i 
skärgården

I nuläget finns på öarna ett fåtal abonnenter med fiber, ett fåtal med ADSL från Telia, några tiotal 
med ADSL från Kustbandet, ett fåtal med Wimax från Nilings eller RB-net.

Ett stort antal som försöker klara sig med ofta krånglande 3G uppkopplingar.

Efterfrågan på stabila pålitliga förbindelser med bra kapacitet är stor.

Mobilnätens kapacitet är ofta för låg och täckningen opålitlig.

Efterfrågan på bra förbindelser tar ofta utgångspunkt i verksamhetsutveckling. Med stabila 
förbindelser med hög kapacitet kan skärgårdens företag utvecklas på samma premisser som 
fastlandsföretagen. Att bra bredband leder till ekonomiskt tillväxt är väl dokumenterat.

En viktig effekt av bra bredband är att fritidsfolket kommer att tillbringa mer tid i sina fastigheter 
vilket är viktigt för öarnas utveckling.

Resultatet av de enkäter som förstudieprojekten gjort visar hög svarsfrekvens från fritidsfolket.

Varje uppskattning av antalet möjliga abonnenter är osäker men projektet uppskattar att antalet 
troliga abonnenter inom 3 år på de nu aktiva öarna kan uppskattas till 1800-2000 st. Bedömningen 
är att intresset kommer att öka över tid. Den initiala reaktionen från framförallt äldre är ofta ett visst 
förändringsmotstånd (jag har klarat mig bra hitills...). Över tid kommer eftertanke under påverkan 
av yngre generationer, insikt om trygghetsaspekter i samband med äldrevård i hemmet mm och att 
man tagit till sig möjligheterna med bredband. Även faktumet att det fasta kopparnätet inte längre 
kommer att underhållas påverkar. På lång sikt borde antalet abonnenter bli lika många som antalet 
som hade fast telefoni tidigare.

Enligt ett nyckeltal som Lst fått från Örebro län kan kostnaden för utbyggnad uppskattas till 
40.000Kr/abonnent. Normalt tillägg för entreprenader i skärgårdsmiljö är 20% vilket innebär att nu 
pågående aktiviteter motsvarar ett investeringsbehov på 40.000*1,2*2000= 96 Mkr.

Enligt ”det skall kosta lika mycket som i närmaste tätort” borde kostnaden/abonnent vara ca 15000:-



Vilket innebär att nuvarande behov av bidrag är ca 66 Mkr. Projektet har medverkat vid 
Länsstyrelsens ansökningar om utökad budget för stöd. Med tanke på hur snabbt de tillgängliga 
medlen i stort sett förbrukades är det mycket viktigt att nya ansökningar kommer in före sommaren 
så att länsstyrelsen har ett bra underlag för ansträngningarna att få ytterligaer stödmedel till 
Stockholmas län. 

                                                                                              Informationsmöte på Harö 26 maj 2012

Möja den 29 maj 2012 

Sune Fogelström
Projektledare BUD

Bilagor:

1. Förteckning aktuella öar
2. Projektbeskrivning BUD
3. Ansökan BUD2
4. Budget BUD2
5. UROSS förstudie ”Vykort”



Bilaga 1

Förteckning över aktuella öar 120522

Landsort Landsorts utvecklingsgrupp med Roland Steen är kontaktade.
Förbereder aktiviteter.

Muskö Har fått bidrag till förstudie från UROSS, Cecilia Ludvin kontaktperson

Utö Företagarföreningen, med Gunnar Karlsson som kontaktperson, håller på med 
ett större VA-projekt. Har fått beviljat 
förstudiepengar/entreprenörscheckar från UROSS.

Ornö Har diskuterat i vilken förening som frågan hör hemma. Har mycket egen 
kompetens på ön. Kanske en risk att man inte kommer till skott, beroende på 
komplicerad föreningsstruktur. Kontakter finns med 3 föreningar.
Har sökt förstudiepengar från UROSS som avvaktar beslut om ansökande 
förening.

Nämdö Egentligen Nämdö och Nämdöskärgården. Har kommit igång med 
sedvanlig frenesi. Komplicerat med alla öar, men har kraftfull förening. 
Genomför enkätundersökning just i dagarna. Camilla Strandman 
kontaktperson. Beviljad förstudie från UROSS.

Runmarö Har tillsatt grupp från intresseföreningen, BUD deltagit i årsmöte.
Ulla Larsson kontaktperson. Har sökt förstudiemedel från UROSS.

Rindö Har tillsatt grupp från föreningen Rindöborna, söker bidrag till förstudien
direkt från lst/kommunen och Landstinget då ön inte omfattas av UROSS. 
Rickard Gille är kontaktperson

Sandhamn Medel till förstudie beviljat från UROSS. Per-Olof Kaiser   
kontaktperson. Söker kompetens till förstudien.

Möja Företagarföreningen är ansvarig och har tillsatt bredbandsgrupp.
Har fått förstudiebidrag beviljat från UROSS. Stina Wikström kontaktperson.

Svarstö Svartsörådet är ansvarigt och är i gång sedan några veckor, kommer att söka 
förstudiepengar. Jobbar i samarbete med vägföreningen. Hasse Nilsson
kontaktperson.

Ingmarsö Företagarföreningen ansvarig i samarbete med Kustbandet. 
Österåkers Stadsnät AB har utarbetat offert på hela området och lämnat in 
ansökan om stöd. Ansökan är nu beviljad! Stort projekt med ca 300 abonnenter.

Blidö Ett villaområde har visat intresse. Har tillsatt arbetsgrupp och fått  bidrag till 
förstudie beviljat från UROSS. Bengt Adlen är kontaktperson.

Gräskö Lämnat in komplett ansökan på 1.8 Mkr beviljad.
Har 150 fastigheter varav ca 120 visat intresse för bredband.



Bredbandsprojektet är ett delprojekt i ett stort VA-projekt som  automatiskt 
innebär grävning till samtliga fastigheter.
Offert på anslutningspunkt och drift lämnad av Scanova och tjänster 
offererade från Telia.
Anslutningsavgift 25.000:-

Arholma Inget nytt. Väldigt få fastboende gör det svårt att driva frågan.

Gräddö Liten ö, som i samband med VA-projekt, redan lagt ner kanalisation till 
-Askenfastlandet (Gräddö) och lokalt på ön. Kan i och med det inte få bidrag till 
kanalisationen, men vi skall utreda om man kan få någon hjälp med resten.
Lars Rodhe kontaktperson.

Ljusterö/Linanäs
Inledande möte har genomförts, utreder hur samarbetet på hela Ljusterö 
skall se ut.

Söderöra/Norröra/Oxhalsö
Inledande möte har genomförts, utreder vilket område man tänker sig.

Harö Inledande möte har genomförts, utreder vilket område man tänker sig.



Bilaga 2
Förslag till projektbeskrivning

Förstudie

Bredband – Utbyggnad och Drift ( BUD) i Stockholms skärgård

Regeringen har beslutat att 90% av Sveriges befolkning skall ha tillgång till ”bredband”.
Denna utredning syftar till att den fast boende och verksamma befolkningen  i Stockholm skärgård 
inte skall tillhöra de 10% som inte nås av ”bredband”.
Marknaden har inte lyckats med en heltäckande lösning, många vita fläckar finns och lösningarna är 
ibland osäkra och har inte den kapacitet som framtida tjänster kommer att  kräva.

Vision: Skärgårdens befolkning tar kontrollen på utbyggnad och drift av ett stabilt bredband med 
hög kapacitet. Utbyggnaden sker på ett sådant sätt att antalet master minimeras för att bevara vår 
hembygds naturvärden.

Målen för förstudien är:

• Kartläggning av dagsläget; vilka lösningar finns och var, vilka aktörer samt en 
marknadsanalys (vilket också är krav för stöd till direkta utbyggnadsprojekt).

• Ta fram förslag på långsiktiga tekniska lösningar optimerade för olika områden och förhållanden.
• Ta fram förslag till organisationsform för bredbandssamarbete i skärgården för att på så sätt underlätta samarbete mellan olika aktörer, typ "Skärgårdens IT-förbund".
• Informera skärgårdsbor, företag och föreningar om vilka möjligheter till lösningar och projektstöd som finns idag. Inventera vilka organisatrionen som kan tänkas ta lokalt ansvar för utbyggnad och drift. Arbetet bedrivs bland annat genom fysiska möten i skärgården.
• Ge underlagshjälp till start för direkta utbyggnadsprojekt som kan bli aktuella under 

pågående förstudie.
 

• Utred möjligheten om nätet kan få  status av ”stadsnät”.

Arbetsmetoder:
• Faktainsamling genom expertkontakter tex Stokab för att ta lärdom av storskaliga utbyggnader.
• Beskriva affärsmodell och klarställa gränssnitt mot leverantörer och kunder.
• Tydliggöra kapacitetskrav för kommande tjänster och utbud.
• I samarbete med skärgårdsföreningarna inventera läge och behov på respektive ö.
• Inspirera till konkreta handlingsplaner för utbyggnad med ovan som grund där så kan ske i närtid.



Budget:Se budgetförslag nedan. Det verkar rimligt att söka 260.000:- till projektet.
Budget
Förstudien BUD

Förutsättningar

Timpris ex moms Kr
Kval IT tjänster 700
Allmänna utredningar 400
Båtresor  per M 30
Bilresor per km 1,85
Mötesersättning 900
Aktivitet Timmar Kostnad Båt M Kostnad Bil km Kostnad
Faktainsamling, expertkontakter 40 28000 40 200
Affärsmodell mm 32 22400
Kapacitetskrav mm 24 16800
Ö-besök ca 10 st 80 32000 150
Dokumentation av Ö-besök 24 16800
Bidrag till konkreta projekt 40 28000 50
Möten med referensgrupp 2 st 16 11200 40 20
Styrgruppsmöten 4 st 32 22400 80 40
Protokollskrivning mm 40 28000
Administration 40 16000
Mötesersättning 25 st 22500 360 10800 260 481

368 244100

Total 255381



Bilaga 3

Ansökan om fortsättning på projekt BUD, BUD2

SIKO ansöker härmed om finansiering av fortsättningen på projekt BUD (Bredband 
Utbyggnad och Drift) med 300.000:-. Landstinget har beslutat om medfinansiering 
med ytterligare 200.000:-.

SIKO har sedan augusti 2011 bedrivit projekt BUD i Stockholms skärgård med syfte att 
stötta ”byalagsmetoden” för bredbandsutbyggnad.
En huvudsaklig uppgift har varit att informera om Länsstyrelsens stödmöjligheter samt att 
anpassa och utveckla metodiken för ”byalagsmetoden” till skärgården och dess 
organisationer.
Projektet har resulterat i två färdiga ansökningar om bidrag till utbyggnad av bredband 
omfattande ca 20 Mkr.
Förstudiearbete pågår på 8 öar. Samtliga större öar inom området Arholma – Landsort är 
kontaktade. Informationskanaler är etablerade med alla kommunerna utom Nynäshamn.
Som bas för dessa aktiviteter har SIKO:s medlemsföreningar utnyttjats men även andra 
intresseföreningar har besökts och startat aktiviteter.
Sammantaget antal abonnenter som kan vara berörda vid en utbyggnad i dag är ca 2-
3000 st. Baserat på detta har en prognos lämnats av Länsstyrelsen till Pts angående 
länets totala behov an bidragsmedel inför perioden 2012-2015.
Bidragsmöjligheter till förstudier har utvecklats inom Leaderområdet UROSS. Till dags 
dato har 6 föreningar beviljats bidrag med 50.000:- var till förstudier.
Projektet har deltagit i LRF:s seminarieserie angående ”byalagsmetoden” både som 
deltagare och som föreläsare.
Denna etapp av projekt BUD har visat att behovet av bredband är stort , befintliga 
lösningar har dålig kapacitet/tillförlitlighet. Mobilnäten är ofta överbelastade. Insikten om 
vad ett bra bredband kan innebära i termer av våra små samhällens överlevnad är också 
stor.
Skärgårdens organisationer är väl lämpade att arbeta enligt byalagsmetoden men behöver 
fortsatt stöd i förstudiearbetet för att bra ansökningar skall kunna lämnas in till 
Länsstyrelsen. 

Projektet går nu in i en fas 2 som innehåller:

• Göra en prognos över tillgängliga bidragsmedel
• Besluta om vilken utbyggnadsprincip som skall användas bla beroende på vilka 

stödvolymer som kan påräknas
• Dokumentera det faktiska läget på öarna, införes i Lst GIS-system
• Dokumentera och anpassa kanalisationsmodellen till skärgårdsmiljö
• Medverka i föreningarnas förstudiearbete
• Medverka vid val av samarbetspartners



• Verka för samordnade upphandlingar där så kan ske
• Stödja föreningarna i sina respektive kommunala kontakter
• Organisera ett effektivt erfarenhetsutbyte mellan föreningarna 
• I samverkan med Länsstyrelsen vidareutveckla LRF-seminariet med anpassningar 

för länets landsbygdsdelar
• Delta i Skärgårdarnas Riksförbunds erfarenhetsutbyte rörande 

bredbandsutbyggnaden längs hela Sveriges kust

ORGANISATION
Projektets nuvarande organisation föreslås bibehållen.
Projektägare: SIKO
Projektledare: Sune Fogelström
Styrgrupp: Pia Södergren (SIKO), Camilla Strandman (SRF), Anders Commstedt (KTH), 
Jörgen Sandström (SKL)
Genomföranderesurser för vissa delar i projektet kan naturligtvis även hämtas från 
styrgruppen.
Styrgruppen sammanträder vid behov i genomsnitt en ggr/kvartal.

TIDPLAN
2012-04-01 till 2013-04-01

BUDGET
Erfarenheten av projektets etapp 1 visar att   BUD-projektet behöver bidra i förstudierna 
och vid utformningen av ansökningarna. Kompetensen inom föreningarna varierar kraftigt.
Erfarenhetsmässigt sker en hel del av insatserna på kvällar och helger (det är då man kan 
samla folk). Fysisk närvaro på respektive ö kommer att även fortsättningsvis vara viktigt.
Arbetsuppgifterna kommer att variera beroende på vilka aktörer som vi kan intresera för att 
bygga i skärgården.

Budget:

Arbete i enlighet med ovanstående innehållsspecifikation debiteras med timkostnaden 
400:-/tim inkl moms för projektadministration, arbete med hemsidan mm och med 700:-/tim 
inkl moms för annat arbete inom projektet. Resor debiteras med 18,50/mil med bil och 
med 30:-/sjömil för båt.
Total kostnadsram för perioden fram till 2013-04-01 är 500.000:- 

Finansiering:

Medfinansiering ur landstingets skärgårdsanslag 200.000:-
Bidrag ur Länsstyrelsens landsbygdsmedel 300.000:-
Total 500.000:-

Vi hoppas på ett positivt beslut och ser fram mot ett svar snarast.

Stockholm Skärgård 18 april 2012

Pia Södergren, ordförande
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Budget resurser

Aktivitet Aktiva månader Resurs/mån Tot resurs Timtaxa Kostnad
Löpande aktiviteter
Underhåll av hemsida 10 16 160 400 64000
Redovisning/adm 12 8 96 400 38400
Myndighetskontakter 10 8 80 700 56000
Kartläggning 2 40 80 700 56000

Medverkan till ca 10 ansökningar
Antal Resurs/st Tot resurs Timtaxa Kostnad

Medv förstudier 10 8 80 700 56000
Aktörskontakter 5 16 80 700 56000
Ansökningar 10 10 100 700 70000
Kontakter med nya föreningar 5 10 50 700 35000
Medverkan i ny ”LRF” kurs 60 700 42000

Total timmar 473400

Resor 26600

Total 500000
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Husarö el- & vattenförening 

 

 

Stockholms läns landsting 

Tillväxt, miljö och regionplanering 

Box 22550 

104 22  STOCKHOLM 

 

 

 

Digital sammanfattning– LS 1109-1211 
 

Husarö el- & vattenförening, HEVF, har projekterat och uppfört en avsaltningsanläggningen i 

Husarö By för att kunna erbjuda färskvatten året runt till närliggande fastigheter, Husarö 

Bystuga samt den planerade affärs- och restaurangrörelsen. Att öka antalet borrade brunnar på 

Husarö innebär ökade risker för saltvatteninträngning, och det är inte lämpligt att öka uttaget 

av grundvattnet. Anläggningen kunde tack vare mycket gynnsamt väder tas i bruk redan i 

början av januari 2012. Gjutning av grund, uppförande av byggnad utfördes av föreningens 

medlemmar även det under gynnsamt väder. 

 

Bygglov för den kommande affärsrörelsen är inlämnat, men har ännu inte kunnat slutföras. 

Intresset är stort från närliggande fastigheter att få ansluta sig och föreningen har nu beställt 

en dubblering av anläggning. Ett par nya avstyckningar av mark i Husarö By har eller 

kommer att genomföras inom kort och de nya fastighetsägarna kommer att kunna erbjudas 

anslutning.   Byggnaden är förberedd för att kunna tre-dubbla kapaciteten av färskvatten. 

Anläggningen är redan nu utrustad med UV-filter för att kunna erbjuda färskvatten av 

livsmedelskvalitet, vilket krävs för att leverera till en affärs- & restaurangrörelse.  

 

Avsaltningsanläggningen har finansierats genom bidrag från skärgårdsanslaget, 250.000 och 

bidrag från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, 550.000 samt med egna avgifter 

och ideellt arbete. Anläggningen började att projekteras i slutet av 2010, då offerter och övrigt 

underlag samlades in. I slutet av september 2011 kunde grävning och nedläggning av 

rörledningsnät påbörjas.  Projektet har slutförts enligt plan och inom givna ekonomiska ramar. 

Dock blev kostnaden för grävningen något mer omfattande än beräknat.   

 

Landstingets medverkan kommer att visas i det Husaröblad, som utkommer 2 gånger per år 

samt att redovisas på Husarös hemsida, www.husaro.se         

 

 

 

 

http://www.husaro.se/


GATANS VÄGSAMFÄLLIGHET 
samfällighetsförening org.nr. 717904-4537 
c/o Erik Boman, Idungatan 2, 113 45 Stockholm, 070-520 09 89 

Stockholms läns landsting 
att: Shewen Nysmed 
Landstingsstyrelsens förvaltning/TMR 
Box 22550 
104 22 Stockholm 

Stockholmsn/ä°nT landsting 

Stockholm 2014-03-12 

Betr. diarienr LS 1101-0145. 

Slutredovisning av skärgårdsprojektet Ombyggnation av Gatans brygga på Runmarö bifogas. 
Vi ber om ursäkt för den sena slutredovisningen. 

Med vänlig hälsning 

GATANS VÄGSAMFÄLLIGHET 

ErileBoman 
ordförande 

1(2) 



JUL Stockholms läns landsting 

Slutredovisning av skärgårdsprojekt 

Ankom 
Stockhofrns läns landst ing 

2014 - 0 3 - 1 k 

Rödmarkerade fält i blanketten är obligatoriska. Var noggrann med att fylla i korrekta uppgifter. 
När blanketten är ifylld skriver du ut den och alt 1. Scannar och skickar in blanketten till shewen.nysmed@sll.se 
och registrator.lsf@sll.se eller alt 2. Skriver ut, undertecknar och skickar in på postadress Stockholms läns 
landsting, Landstingsstyrelsens förvaltning/TMR, Box 22550, 10422 Stockholm 

Grunduppgifter 

Projektets namn ^ * o 

BidragsmottagareÅ 

Diarienummer ^ _ 
A.S / / 6 / - Ö / 9 5 

Projektperiod , „ _ 

Projektets genomförande 
Ge en sammanfattande beskrivning av projektets genomförande med fokus på genomförda aktiviteter. 
Beskriv hur projektet har arbetat för att uppnå angivna syften och mål. Beskriv även projektets utveckling i 
förhållande till projektets budget. Förklara eventuella avvikelser. 

I rf *\ 

H&LET — <\LL T£A-^/ & U/AyrtO^HjT&o^^ZTf FA&7~Yfy—|* 

A V WA-*-W- <~rJ 7Z.Ot~A$ GTS ^E^e^SB^y^vT^tf 

H€A ^ v w MEhSrc ocv M*C> ^/öe-^SK/ /=*evw M^M ^ / A J ^ C T I 



Stockholms läns landsting 

Resultat samt övriga effekter 
Ange projektets resultat samt ange om vissa mål inte har uppnåtts/kommer att uppnås, kommentera varför. 
Vidare beskriv eventuella andra resultat (tex inte mätbara resultat) som projektet har lett till samt eventuella 
sidoeffekter som inte förväntades då ansökan togs fram. 

/pfcOje<^TcTS HAL /V/^e UP^A/ApTTS T7LCFUL.L.O, 

o 
ft&ET fZ(S«sT AU^sl T V siv W&x-t&t-LfS. ~ 

Ekonomisk redovisning 
Gör en sammanställning av de ekonomiska resultaten. Kostander ska kunna verifieras med kvitto eller dylikt 
på begäran. Bifoga den ekonomiska redovisningen separat i det fall den inte får plats här. 

bK/tC*r3 E^JJL, ^MHU^ A 937, /V40-. LrC^tS 

jL ST7~i t^Cp ETT 3öö,öoo: -

S~öö -
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Stockholms läns landsting 

Informationsskyldighet 
Ge exempel på hur det framgått att projektet fått stöd från Stockholms läns landsting. 

Övrigt 

it / 

Datum Unti&cskHft Namnförtydligande 



 2012-04-24 
 

P O S T AD R E S S  B E S Ö K S AD R E S S  T E L E F O N  E - P O S T  P L U S G I R O  

Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.se 3 20 65-5 
O R G AN I S AT I O N S N U M M E R   T E L E F AX  W E B B  B A N K G I R O  

212000-0217  0176-710 25 norrtalje.se 451-7694 

n o r r t a l j e . s e  P L A N E R I N G  O C H  U T V E C K L I N G  

 

 
 
 

Undersökning för ombyggnad av hamn i Bromskär   
 
 

 
1. Sammanfattning  
Projektets syfte var att undersöka möjligheten att bygga ut befintlig hamn i 
Bromskär på Blidö i Norrtälje kommun. Utbyggnaden skulle möjliggöra 
trafikering med större skärgårdsbåtar i linjetrafik och ge förutsättningar för 
lastning av gods samt ordna platser för tillfällig förtöjning av öbornas båtar.  
Avsikten var att utföra undersökningar som krävdes för en ansökan om tillstånd 
till mark- och miljödomstolen samt utreda lämplig utformning, inklusive 
kostnadsberäkning. Merparten av planerat arbete utfördes och utbyggnaden 
kostnadsberäknades. Kommunen kom därefter fram till att man inte skall göra 
utbyggnaden enligt de ursprungliga planerna, utan planerar nu vissa förbättringar 
för tillfällig angöring, lastning och lossning. 

 
 
 
 
 
 









Utveckling av Landsorts hamnar  
 
Projektet Utveckling av Landsorts hamnar under våren 2013 har avsett en våghöjdsanalys, med syfte 
att ge ett underlag för dimensionering av vågbrytare vid en framtida anpassning av Landsorts västra 
hamn till nya trafikförutsättningar.  
Arbetet har genomförts av SMHI, med användning av den numeriska vågmodellen SWAN, för att 
beräkna extrema våghöjder och vågperioder vid olika vind- och sjöförhållanden.  
I arbetet har kunnat kalkyleras signifikanta (medelvärdet av den tredjedelen högsta vågorna) och 
extrema våghöjder (ca 2 ggr den signifikanta våghöjden) vid olika vindriktningar och sjöförhållanden, 
baserat på en återkomsttid av 50 år.  
Resultaten av studien ska nu användas som underlag för nu förestående arbete att göra en 
totalekonomisk bedömning av investeringar i Landsorts hamnar. 
 



 

 
 

LS 1310-1278 Oaxen Bygdegårdsförening – utvecklingsprojektet ”Oaxen för alla”  
 
Gamla Bastun från 1895 har restaurerats under 2014, som ett projekt inom Leader Södertälje 
Landsbygd och med kompletterande finansiering från Stockholms läns landsting.  
 
Byggnaden tillhör Oaxens Bygdegårdsförening och ligger i direkt anslutning till nya Härbärget och 
bryggorna. Den gamla bastun innehåller nu fräscha och funktionella serviceutrymmen med    

 1 handikapptoalett och dusch 

 1 separat dusch 

 1 separat toalett 

 1 pentry    
 

 
 

 
 

 



 

www.bromskar.se 

Bromskärs småbåtshamn med 140 båtplatser är nu i maj/juni 2016 invigd med pompa och ståt. 

Sonderingar för att bygga ut Bromskärs hamn på Blidö, Norrtälje kommun startade år 1996. 

Bromskärs hamnförening bildades år 2 000 med initialt 70 medlemmar. Arbete bedrevs med 

detaljplan, markavtal och miljödom i samverkan med Norrtälje kommun. År 2013 ansökte föreningen 

om och fick bidrag beviljat på 750 tkr av Stockholms läns landsting. Efter att miljödomen vunnit laga 

kraft kunde byggnationen av hamnen starta i december 2014 med hjälp av en lokal entreprenör 

Gräskö Arkipelagservice AB. Budgeten på ca 21 mkr har kunnat hållas något så när dock med ett 

smärre överdrag på grund av tidsförskjutning av projektet meddelar ordförande Erik Hinnerich.      

 

 

http://www.bromskar.se/


Arholma ekonomiska förening 
 
 
 
 
 
Sammanfattning av slutredovisning från projekt TRN 2015-0198 
 
Renoveringen av Arholma handelsbrygga har nu slutförts. När midsommarhelgens våg 
av kunder och gäster når Arholma är den gamla bryggan riven. Murkna stockar har lyfts 
bort och nya stenkistor ställts på plats. Nya bärlinor binder tre stenkistor samman och 
ett nytt bryggdäck i tryckimpregnerat virke har placerats med elegant mönstring. 
 
Arholma ekonomiska förening – Arholma handel – är djupt tacksamma för stödet till oss.  
I midsommartalet, skall vi smuggla in några väl valda ord om den generositet vi upplevt! 
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