










Luleå skärgård

• 1 300 öar

• Ca 100 fastboende och 1000 
fritidsboende 

• Turbåtarna har ca 23 000 
resenärer per säsong

• Kommunens uthyrningsstugor har 
ca 3 000 gästnätter per år

• Båtfolket uppskattas närmare 
100 000 per år



Stora 
täckningsproblem 
i ytterskärgården 

Norrbottens-Kuriren 24 januari 2022



SÄKERHETS
FRÅGA

ATTRAKTIV 
LULEÅ

JÄMLIKHET

BÄTTRE MOBILTÄCKNING TILL YTTRE SKÄRGÅRD



Strategisk viktig - Attraktiv livsmiljö



Besöksnäringen

• Fungerande mobiltäckning
behövs för att kunna bedriva
en verksamhet och helt enkelt
kunna ta betalt

• Bra mobiltäckning och mobilt
bredband är en förutsättning
för besöksnäringens
innovativa utveckling





HUR STOR ÄR SAMHÄLLSNYTTAN?
Demokrati & jämlikhet & digital utanförskap







Enkät om behovet av 
mobiltäckning och 
kapacitet i skärgården

• Genomförd 17-31 januari 2022
• Spridd via FB-sidor och –grupper samt 

mailutskick av kontaktpersoner på de öar 
som kan komma att täckas med den tänkta 
installationen

• Underlaget baseras på 285 inkomna svar, 
varav ca 30 från ”fastboende”



”Ötillhörighet” för bofasta respondenter

• Respondenter som angett att de 
är bofasta på annan ö (mörkblått 
i diagrammet) har angett att de 
bor på

• Halsön
• Brändön
• Kunoön
• Mulön



”Ötillhörighet” för fritidsboende respondenter

Annan ö (guldgrön i diagrammet)



Intresse för mobilabonnemang med täckning 
på den ö där respondenten bor/vistas



Bofastas intresse för bredband via mobilnätet 
i bostaden på ön



Fritidsboendes intresse för bredband via 
mobilnätet i fritidshuset på ön



Några ord från respondenterna

"Vi har ganska hyfsad 4G uppkoppling i 
just vårat hus, medans grannarna 
knapp kan prata i telefon. Men man 
märker av dålig prestanda under 
sommaren när det är mycket folk i 
stugorna och stor båtrafik i skärgården 
sjunker bandbredden avsevärt. Och jag 
jobbar som IT konsult ofta på distans 
från ön. Även på sommar halvåret."

"Vill att det ska var möjligt att ha jobba från ön."

"Ibland får jag välja bort att åka till 
stugan eftersom jag behöver kunna 
nås per telefon i jobbet och det inte 
går att räkna med detta på Småskär." 

"Mobiltelefonen är också viktig i 
båten för att kunna tillkalla hjälp 
såväl som att kunna bli uppringd av 
någon som behöver assistans."

"Säkerhetsperspektivet är 
viktigt att beakta i denna 
fråga, det är viktigt att kunna 
komma i kontakt med 
omvärlden ute i vår skärgård."

"Som seglare hade man 
uppskattat bättre 
mobiltäckning på de yttre 
öarna i Luleå skärgård."

"Vi anser att det är en 
säkerhetsfråga att kunna 
använda mobilen på öarna!"

"Har ett abonnemang med Telia, 
men kapaciteten på mobilnätet är 
inte bra. Det går knappt att ha ett 
virtuellt möte. Definitivt inte när 
gästhamnen är fullbelagd."

"Skulle gärna önska att fiberoptik 
dras vidare från kälkholmen och 
läggs på botten  till Storbrändön."

"Bra mobiltäckning är mycket viktigt inte minst ur säkerhetssynpunkt."

"Svårt att komma ut på nätet och göra sina  betalningar 
och övriga affärer när nätet ofta är överbelastat."

"Vi bedriver skärgårdstrafik i hela 
skärgården och behöver bättre täckning för 
att vårat biljettsystem och  kassaapparater 
med kortläsare kan fungera. Då kan vi ge 
skärgårdsfolket god service."

"De är viktigt ur säkerhetssynpunkt med bra täckning i 
ytterskärgården. Det är dessutom väldigt intressant att 
kunna arbeta från distans och förlägga del av sin arbetstid 
ute i boendet/stugan på ön. För en levande skärgård är bra 
täckning en förutsättning nu och inte minst i framtiden." 





TACK! 

Anne-Mari Angeria 

E-post: anne-mari.angeria@lulea.se
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