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1

Innledning
Et godt og fremtidsrettet bredbåndstilbud blir stadig viktigere for bosetting og sysselsetting i alle
kommuner. For mange familier er tilgang til faste og mobile bredbåndsnett med tilstrekkelig dekning,
kapasitet og robusthet en forutsetning ved valg av bosted, og den digitale infrastrukturen er
avgjørende for næringsutvikling og innovasjon. Dessuten utgjør denne infrastrukturen grunnmuren for
den pågående digitaliseringen av kommunal sektor, og det er avgjørende for digitaliseringsarbeidet i
kommuner og fylkeskommuner at bredbånds- og mobilnettene er gode nok for å gi stabile digitale
tjenester til alle innbyggere og bedrifter i årene fremover.
Prinsippet om markedsdrevet utbygging av bredbånds- og mobilinfrastruktur har fungert godt siden
liberaliseringen av telemarkedet for vel 20 år siden. Fiberutbyggingen kom tidlig i gang i Norge
sammenlignet med mange andre europeiske land, og norske mobiloperatører har ledet an i utviklingen
av nye generasjoner mobilteknologi. Resultatet har blitt et godt bredbånds- og mobiltilbud i store
deler av landet, med begrenset bruk av offentlige midler. Kommersielle utbyggere av bredbånds- og
mobilnett opplever for tiden stor etterspørsel etter høykapasitetsnett, og dette fører til høy
utbyggingsaktivitet.
Samtidig er det fortsatt 1 av 7 husstander i Norge (ca. 14 %) som ikke har tilgang til høykapasitets
bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet. En stor andel av disse bor utenfor byer og
tettsteder. Telenor har nylig besluttet at kobbernettet skal legges ned innen 2023. Det gjør at det blir
enda viktigere å legge til rette for ytterligere utbygging av høykapasitetsnett de nærmeste årene.
Både nasjonale, regionale og lokale myndigheter har frem til nå i stor grad overlatt til markedet å ta
stilling til hva som er god nok dekning, kapasitet og robusthet i bredbånds- og mobilnett. I årene
fremover vil disse nettene være samfunnskritisk infrastruktur på linje med veier, strømnett og vannog avløpsnett. Det tilsier at både staten, fylkeskommuner og kommuner bør ta mer aktive roller, og
samarbeide med de kommersielle nettutbyggerne, for å sikre nødvendig dekning, kapasitet og
robusthet i bredbånds- og mobilinfrastrukturen.
God samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og nettutbyggere blir avgjørende for å unngå
digitale klasseskiller og sikre at alle innbyggere og alle bedrifter får like muligheter til fremtidsrettet
bredbånd i et stadig mer digitalisert samfunn.

1.1

Bakgrunn og formål
Bredbåndsdekningen i Møre og Romsdal er ikke god nok. I snitt for landet har 86 % av husstandene
tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet, mens 81 % av husstandene i Møre og
Romsdal har et slikt tilbud1.
Møre og Romsdal fylkeskommune forvalter statlige tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der
kommersiell utbygging ikke er lønnsomt. Det er viktig for fylkeskommunen å ha god oversikt over
den eksisterende bredbåndsinfrastruktur for kunne prioritere utbyggingsprosjekter som gir mest effekt
i form av bedre bredbåndsdekning for flest mulig husstander og bedrifter. Et av formålene med denne

1

https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/86-prosent-har-tilgang-til-bredb%c3%a5nd-med-h%c3%b8y-hastighet
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rapporten er derfor å gi en god beskrivelse av nåsituasjonen for bredbåndsutbyggingen på
kommunenivå i Møre og Romsdal.
I tillegg er det viktig for fylkeskommunen å ha god forståelse for hvilke forhold som bør vektlegges
når behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal skal vurderes. Slike
behovsvurderinger bør omfatte både innbyggere/boliger, lokalt næringsliv og offentlige lokasjoner, og
hensynta forventet behovs- og tjenesteutvikling i årene fremover.
Med utgangspunkt i nåsituasjonsbeskrivelsen og behovsvurderingen, ønsker fylkeskommunen å
utarbeide en fylkeskommunal bredbåndstrategi. Denne strategien skal bl.a. danne grunnlag for
vurderinger av hvilke geografiske områder som bør prioriteres ved tildeling av offentlig støtte til
bredbåndsutbygging i årene fremover.
Det er dessuten viktig for fylkeskommunen å legge til rette for at den markedsbaserte utbyggingen av
bredbånds- og mobilnett blir størst mulig i Møre og Romsdal, og den fylkeskommunale
bredbåndstrategien skal derfor også konkretisere tiltak som både fylkeskommunen og den enkelte
kommune bør iverksette for å skape gode rammebetingelser for den kommersielle nettutbyggingen de
nærmeste årene.
1.2

Innhold og rapportstruktur
I henhold til oppdragsbeskrivelsen og formålet med dette prosjektet, består denne rapporten av tre
hoveddeler:
•

Nåsituasjonsbeskrivelse (kapittel 3)

•

Vurdering av behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal (kapittel 4)

•

Forslag til bredbåndstrategi for Møre og Romsdal (kapittel 5)

En viktig del av nåsituasjonsbeskrivelsen har vært å utarbeide dekningskart på kommunenivå basert
på Nkoms tallgrunnlag for bredbåndsdekning, samt innhente supplerende dekningsinformasjon fra
den enkelte kommune. Resultatene fra denne kommunekartleggingen er tatt inn i kapittel 6.
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2

Sammendrag

2.1

Nåsituasjonsbeskrivelse (kap. 3 og 6)
I «Digital agenda for Norge» (Meld. St. 27 (2015–2016))2 er det fastsatt et mål om at 90 % av
husstandene i Norge skal ha tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet innen
2020, og på sikt er målet at alle landets husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.
Nkom-rapporten «Bredbåndsdekning 2019»3 viser at ca. 19 % av husstandene i Møre og Romsdal
ikke hadde tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet sommeren 2019. På landsbasis
var det ca. 14 % som på samme tidspunkt ikke hadde tilbud om 100 Mbit/s-bredbånd. Selv om
kapasitetskravet senkes til 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet, viser Nkoms dekningsrapport at det er
nesten 15 % av husstandene i Møre og Romsdal som ikke har et slikt tilbud.
Samtidig viser «Bredbåndsdekning 2019» at Møre og Romsdal hadde den fjerde største veksten i 100
Mbit/s-dekningen blant norske fylker fra 2018 til 2019, med en vekst på i underkant av 8
prosentpoeng. Gjennomsnittlig vekst i 100 Mbit/s-dekningen på landsbasis var i samme periode på
drøyt 3 prosentpoeng. En tilsvarende utvikling kunne observeres fra 2017 til 2018 ut fra tallgrunnlaget
i Nkom-rapporten «Bredbåndsdekning 2018»4.
Dette tilsier at selv om det i dag kun er 6 fylker som har dårligere 100 Mbit/s-dekning enn Møre og
Romsdal, har det de siste par årene vært en positiv utvikling i utbyggingen av høykapasitets
bredbåndsnett i Møre og Romsdal sammenlignet med mange av landets øvrige fylker.
Nkoms dekningsrapport viser for øvrig at det uavhengig av fylke er store forskjeller i
høykapasitetsdekningen mellom byer/tettsteder og spredtbygde strøk i Norge. Mens 95 % av landets
husstander i byer og tettsteder har tilbud om minst 100 Mbit/s nedstrøms bredbåndskapasitet i byer og
tettsteder, er det kun er 47 % som har et tilsvarende tilbud i spredtbygde strøk. Tilsvarende tall for
Møre og Romsdal er henholdsvis 93 % i byer og tettsteder og 52 % i spredtbygde strøk.
Den samme forskjellen mellom byer/tettsteder og spredtbygde strøk som gjelder for dekning av
høykapasitets bredbåndsnett gjenspeiles også i mobildekningen i Møre og Romsdal. Nkoms
dekningsrapport viser at 96 % av fylkets husstander har innendørs 4G-dekning. Dekningsprosenten
er 98 % i byer/tettsteder og 89 % i spredtbygde strøk.
God robusthet i transportinfrastrukturen for ekom-tjenester blir stadig viktigere, og Nkom har i
ROBIN-rapporten fra 20175 derfor definert ulike målbilder for transportnettinfrastrukturen i Norge i
2025. Målbildene skal representere en tilstand i nettene hvor samfunnet ikke har en uakseptabelt sterk
avhengighet av én enkelt transportnettinfrastruktur, hvor det er tilstrekkelig sikkerhet og kapasitet i
transportnettene for å ivareta samfunnets behov, og hvor forholdene ligger til rette for

2

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-27-20152016/id2483795/

3

https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/86-prosent-har-tilgang-til-bredb%c3%a5nd-med-h%c3%b8y-hastighet

4

https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/rekordh%C3%B8y-vekst-i-fiberdekningen

5

https://www.nkom.no/teknisk/sikkerhet-og-beredskap/ekomsikkerhet/nkom-foresl%C3%A5r-omfattende-tiltak-for-mer-robustefiberveier-i-og-ut-av-norge

6

næringsutvikling og innovasjon. I kapittel 3.3.3 i denne rapporten beskrives og drøftes
transportnettinfrastrukturen i Møre og Romsdal med utgangspunkt i ROBIN-rapportens målbilder.
Det er ikke identifisert åpenbare svakheter i transportnettinfrastrukturen i fylket. Samtidig tilsier økte
krav til robusthet i ekom-infrastrukturen i årene fremover at det blir like viktig å sikre robuste nok
transportnett som å sikre god nok dekning og kapasitet i faste og mobile aksessnett.
Figuren nedenfor viser andelen husstander på kommunenivå i Møre og Romsdal som i henhold til
Nkoms dekningsrapport for 2019 har tilbud om bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet:

For å få en best mulig nåsituasjonsbeskrivelse av bredbåndsutbyggingen på kommunenivå i Møre og
Romsdal, ble det sommeren 2019 i tillegg innhentet supplerende informasjon om bredbåndsdekningen
fra den enkelte kommune med utgangspunkt i dekningskart basert på Nkoms dekningsrapport for
henholdsvis 10, 30 og 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet.
Kartleggingen av bredbåndsdekningen på kommunenivå fremgår av kapittel 6 i denne rapporten, og
viser et sammensatt bilde av bredbåndsdekningen i Møre og Romsdal:
•

I noen kommuner oppleves både mobil- og bredbåndsdekningen som relativt god, og det finnes
planer for ytterligere kommersiell utbygging som vil sikre at den digitale infrastrukturen i
kommunen tilpasses morgendagens behov.

•

I motsatt ende av skalaen er det kommuner med betydelige utfordringer knyttet til dekning eller
kapasitetstilbud i dagens mobil- og/eller bredbåndsnett, og hvor det i liten grad synes å være
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grunnlag for ytterligere kommersiell utbygging.
•

De fleste kommunene i Møre og Romsdal befinner seg et sted mellom disse ytterpunktene. I disse
kommunene er det behov for ytterligere utbygging av høykapasitetsnett og bedre mobildekning,
og deler av dette behovet antas å bli dekket av kommersiell utbygging de nærmeste årene.
Samtidig er det områder i disse kommunene hvor det av ulike årsaker er utfordrende å oppnå god
nok dekning, kapasitet og robusthet i den digitale infrastrukturen basert på markedsaktørenes
kommersielle beslutningskriterier, og hvor det derfor sannsynligvis blir nødvendig med en eller
annen form for offentlig virkemiddelbruk i årene fremover.

Detaljert informasjon om mobil- og bredbåndsdekningen på kommunenivå er viktig som grunnlag for
mål og tiltak i en fylkeskommunal bredbåndstrategi. Kartleggingen i kapittel 6 gir en oversikt over
den digitale infrastrukturen i alle kommunene i Møre og Romsdal. Samtidig tilsier dynamikken i
bredbåndsmarkedet at det er behov for jevnlige oppdateringer av denne oversikten for å sikre effektiv
offentlig virkemiddelbruk i bredbåndspolitikken. Lokalkunnskap om både planlagte og pågående
utbyggingsprosjekter, samt demografiske og topografiske forhold av betydning for etterspørselen etter
dekning og kapasitet i den digitale infrastrukturen, blir et viktig supplement til Nkoms
dekningsundersøkelser når mål og tiltak for videre bredbåndsutbygging skal vurderes i årene
fremover.
2.2

Vurdering av behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal (kap. 4)
I kapittel 4.1 i denne rapporten beskrives en metode for å vurdere nødvendig dekning, kapasitet og
robusthet i bredbånds- og mobilnett for ulike brukergrupper i dag og 10 år frem i tid. Denne metoden
ble utarbeidet av Analysys Mason våren 2019 som en del av arbeidet med et oppdrag for
Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), som munnet ut i rapporten «Ekominfrastruktur for digitalisering i kommunal sektor»6. Metoden oppsummeres i følgende sjekkliste i
KS-rapporten:
1. Definer ulike brukergrupper av bredbåndsinfrastrukturen i kommunen
2. Vurder behov/krav til dekning, kapasitet og robusthet i henholdsvis mobilnett og faste
bredbåndsnett for hver av de definerte brukergruppene
3. Kartlegg nåsituasjonen i kommunen med hensyn til dekning, kapasitet og robusthet for de
definerte brukergruppene
4. Identifiser avvik mellom behov/krav til dekning, kapasitet og robusthet (ref. punkt 2) og
eksisterende dekning, kapasitet og robusthet (ref. punkt. 3) for de ulike brukergruppene
Med utgangspunkt i denne metoden, inneholder kapittel 4.2 drøftelser og presiseringer av
tilnærminger og forutsetninger for bruk av metoden i en fylkeskommunal sammenheng. Her påpekes
det bl.a. at når behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal skal vurderes, er det
naturlig å ta utgangspunkt i nåsituasjonsbeskrivelsen, med tilhørende estimater for markedsbaserte
utbygging de nærmeste årene, og sammenligne dette med de identifiserte behovene/kravene til
6

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/ks-vil-ha-nasjonalt-loft-forbredband-og-mobil/
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bredbåndsinfrastrukturen for ulike brukergrupper på kort og lang sikt. Avviket mellom status og
behov/krav danner utgangspunkt for mål og tiltak i den fylkeskommunale bredbåndstrategien som er
nærmere beskrevet i kapittel 5 i denne rapporten.
Samtidig er det viktig å påpeke at de konkrete vurderingene av behovet for ytterligere
bredbåndsutbygging på kommunenivå bør gjennomføres av den enkelte kommune. En
fylkeskommunal bredbåndstrategi kan beskrive mål og tiltak på et overordnet nivå, og kan bidra til en
helhetlig og koordinert tilnærming til bredbåndpolitikken på fylkesnivå. Det er imidlertid viktig at
lokalkunnskap både om tilbudssiden i bredbåndsmarkedet og om eksisterende og fremtidige
demografiske forhold, næringsvirksomhet og kommunalt tjenestetilbud inngår i vurderingen av
behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i den enkelte kommune. Derfor bør konkretiseringen av
dette behovet skje på kommunenivå i form av utarbeidelse og løpende oppfølging av kommunale
bredbåndsplaner, med utgangspunkt i den fylkeskommunale bredbåndstrategien og i nær dialog og
samhandling med fylkeskommunen og nabokommuner.
2.3

Forslag til bredbåndstrategi for Møre og Romsdal (kap. 5)
Gitt betydningen av velfungerende og fremtidsrettet digital infrastruktur i hele fylket for å sikre
bosetting, øke landsdelens attraktivitet og legge til rett for digitalisering og næringsutvikling,
anbefales det i kapittel 5 i denne rapporten at følgende overordnede premisser og forutsetninger
legges til grunn når mål for dekning, kapasitet og robusthet i bredbånds- og mobilinfrastrukturen i
Møre og Romsdal skal fastsettes:
•

Mål om dekning og kapasitet for den fremtidige ekom-infrastrukturen bør omfatte hele fylket og
alle innbyggere og bedrifter i Møre og Romsdal.

•

Økt fokus på innendørsdekning og -kapasitet der folk bor og arbeider, og arealdekning der folk
ferdes, i hele fylket.

•

Bedre robusthet i ekom-infrastrukturen blir stadig viktigere.

På denne bakgrunn, foreslås det at følgende konkrete mål tas inn i en fylkeskommunal
bredbåndstrategi for Møre og Romsdal:
1. Innen 2020 skal minst 90 % av fylkets husstander og bedrifter ha tilgang til minst 100 Mbit/s
nedstrøms kapasitet.
2. Innen 2025 skal alle husstander og bedrifter i Møre og Romsdal som etterspør bredbånd med
minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet ha tilbud om dette til en fast og forutsigbar kostnad.
Ettersom tilgang til bredbånd har blitt en nasjonal rettighet innen 2025, skal i tillegg alle
husstander og bedrifter i Møre og Romsdal ha tilgang til bredbånd i henhold til den til enhver tid
gjeldene nasjonale leveringsplikten for bredbånd.
3. Innen 2025 skal alle offentlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal ha bredbånd som kan tilby
gigabit-kapasiteter.
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4. Det skal være god innendørs og utendørs mobildekning med tilstrekkelig kapasitet i alle områder
hvor folk bor, jobber og ferdes i hele fylket.
5. Robusthet i fylkets digitale infrastruktur, og tilhørende beredskapstiltak, skal prioriteres på lik
linje med robustheten/beredskapen i den fysiske infrastrukturen (veier, strømnett etc.) i Møre og
Romsdal.
6. Alle kommuner i Møre og Romsdal bør i løpet av 2020 ha utarbeidet en kommunal
bredbåndsplan/-strategi (eller plan/strategi for digital infrastruktur).
For å nå disse målene blir det viktig med god samhandling og et godt samarbeidsklima mellom
kommuner, fylkeskommunen og nettutbyggere. I kapittel 5.2 i denne rapporten understrekes
viktigheten av at roller og ansvar knyttet til denne samhandlingen tydeliggjøres. Det påpekes bl.a. at
Møre og Romsdal fylkeskommune kan spille en viktig koordinator- og pådriverrolle for god offentlig
og privat samhandling i den videre bredbåndsutbyggingen i fylket de kommende årene. Med
utgangspunkt i fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler i henhold til regionreformen, og det
utvidede ansvaret som fylkeskommunen har fått for forvaltningen av de statlige tilskuddsmidlene til
bredbåndsutbygging, er det naturlig at en slik koordinator-/pådriverrolle bl.a. innebærer at
fylkeskommunen:
•

Definerer utbygging av fremtidsrettet digital infrastruktur i hele fylket som et strategisk
satsningsområde for fylkeskommunen, og gjør den digitale infrastrukturen til en sentral del av den
regionale planstrategien, med tilhørende politisk forankring.

•

Oppfordrer og bidrar til at alle kommuner utarbeider bredbåndstrategier/-planer (eller
strategier/planer for digital infrastruktur).

•

Bidrar til regional samhandling gjennom aktivt å medvirke til at det etableres gode
samarbeidsmodeller mellom kommuner og aktuelle nettutbyggere i ulike deler av fylket.

•

Bruker rollen som forvalter av statlige tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal
til å veilede og samarbeide med kommunene om aktuelle utbyggingsprosjekter, fra
prosjektetablering til anbuds- og anskaffelsesfase.

•

Bevilger fylkeskommunale midler, i tillegg til statlige og kommunale midler, og utvikler
tilskuddsmodeller for kommunal og fylkeskommunal samfinansiering (f.eks. ved å stille krav om
at fylkeskommunale midler til konkrete utbyggingsprosjekter forutsetter at den aktuelle
kommunen bevilger tilsvarende beløp) som sikrer at de fylkeskommunale målene for utbygging
av bredbånds- og mobilnett oppnås i hele fylket.

•

Bruker fylkeskommunal innkjøpsmakt når det er nødvendig, og gjennomfører regionale anbuds-/
innkjøpsprosesser (f.eks. basert på den såkalte Haga-modellen eller anskaffelsesmetoden
konkurransepreget dialog) for å forbedre den digitale infrastrukturen i fylket når det anses mer
formålstjenlig en kommunale anbuds-/ innkjøpsprosesser.
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•

Sikrer en helhetlig tilnærming til utbygging av fibernett og mobilnett (4G/5G-nett) i ikkekommersielle utbyggingsområder i fylket.

•

Bruker målbildene i Nkoms «ROBIN-rapport» som utgangspunkt for å stille krav til
bredbåndsaktørene for å sikre at transportnettene i og gjennom fylket er robuste og redundante
nok i et beredskapsperspektiv, i nært samarbeid med fylkesmannens beredskapsavdeling.

•

Årlig evaluerer utviklingen i bredbånds- og mobilutbyggingen opp mot de fylkeskommunale
målene for den digitale infrastrukturen, i nært samarbeid med kommunene, og eventuelt justerer
den fylkeskommunale virkemiddelbruken dersom det viser seg å være nødvendig for
måloppnåelse.

I kapittel 5.3 i denne rapporten drøftes tiltak og virkemiddelbruk for å nå de foreslåtte målene for
ekom-infrastrukturen i Møre og Romsdal. Som ellers i landet, er det stor variasjon mellom
kommunene i Møre og Romsdal, både når det gjelder størrelse, demografi, topografi og økonomiske
rammebetingelser. Dessuten er det forskjeller i aktør- og konkurransesituasjonen i
bredbåndsmarkedet, noe som bl.a. har bidratt til at omfanget av den kommersielle utbyggingen
varierer mellom kommunene i Møre og Romsdal. Det er viktig å hensynta lokale fortrinn og
utfordringer når en kommune skal velge virkemidler og finne en hensiktsmessig miks og dosering av
de ulike tiltakene.
Samtidig kan alle kommuner, i samarbeid med fylkeskommunen, gjennomføre en rekke tiltak for å
forbedre ekom-infrastrukturen i sitt lokalområde. Noen tiltak innebærer bruk av
kommunale/fylkeskommunale midler, mens mange kan gjennomføres uten at det påløper ekstra
kostnader for kommunen. I den tidligere omtalte KS-rapporten inngår følgende tiltak i en såkalt
kommunal «verktøykasse» for utbygging av ekom-infastruktur7:
•

Kommunale planer/strategier for ekom-infrastruktur

•

Kommunal tilrettelegging av ekom-utbygging gjennom god og kostnadseffektiv tilgang til
føringsveier

•

Bruk av kommunal og regional innkjøpsmakt

•

Kommunale og fylkeskommunale tilskudd til utbygging i ikke-kommersielle områder

•

Huskeliste for kommuner for å øke ekom-infrastrukturens robusthet

Hvert av tiltakene i denne kommunale «verktøykassen» er nærmere beskrevet og drøftet i kapittel 5.3.
I kapittel 5.4 i denne rapporten foreslås det at følgende prinsipper danner grunnlag for
fylkeskommunens strategi for prioritering av utbyggingsområder og rekkefølge på utbyggingen de
nærmeste årene:
1. Det overordnede prinsippet i dagens støtteordning om at offentlig støtte skal gis til
bredbåndsutbygging i områder som mangler tilbud om NGA-bredbånd (Next Generation Access 7

I KS-rapporten benyttes begrepet ekom-infrastruktur som en samlebetegnelse for bredbånds- og mobilnett, og dette begrepet
er ensbetydende med det som i dette rapporten omtales som digital infrastruktur.
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dvs. minst 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet) bør videreføres.
Gitt det foreslåtte fylkeskommunale målet om minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet til alle som
etterspør dette innen 2025, bør det videre vurderes å prioritere utbyggingsprosjekter som i tillegg
til å sikre minst 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet ved etablering kan oppgraderes til minst 100
Mbit/s nedstrøms kapasitet innen 2025.
2. Som følge av Telenors beslutning om å avvikle kobbernettet innen 2023, bør fylkeskommunen
sammen med kommunene legge til rette for at det i størst mulig grad tilbys kommersielt baserte
erstatningsprodukter (fiber eller mobilnettbaserte løsninger for NGA-bredbånd) i områder hvor
det i dag kun tilbys bredbånd via Telenors kobbernett. Dersom dette i unntakstilfeller ikke er
mulig å få til, bør offentlig støtte til utbygging av NGA-nett i områder som står uten tilbud om
bredbånd når kobbernettet legges ned prioriteres.
3. Offentlig støtte til videre utbygging av NGA-bredbånd i områder hvor det i dag både er
utfordringer med NGA-dekningen og mobildekningen bør innrettes slik at den offentlige støtten
både bidrar til full NGA-dekning der folk bor og arbeider, og samtidig bedrer mobildekningen og
kapasiteten i mobilnettene i det aktuelle geografiske området.
4. Den offentlige bredbåndsstøtten bør innrettes slik at både offentlig og privat kommunalt/lokalt
engasjement og interesse for bredbåndsutbygging stimuleres mest mulig:
a. Prosjekter i kommuner som har utarbeidet en kommunal bredbåndsplan/-strategi bør
prioriteres.
b. Prosjekter hvor kommunen bidrar med økonomiske midler ut over minimumskravet til
lokale bidrag på 25 % bør prioriteres.
c. Prosjekter med betydelig dugnadsinnsats og/eller spleiselag med høy egenbetaling fra
husstander og bedrifter bør prioriteres.
d. Prosjekter hvor kommunen er opptatt av å legge til rette for videre utbygging av NGAbredbånd gjennom god og kostnadseffektiv tilgang til offentlige fremføringsveier bør
prioriteres.
5. Prosjekter hvor offentlig støtte bidrar til å «fullføre» utbyggingen av NGA-bredbånd i en
kommune eller et geografisk område, dvs. bidrar til at det etableres et tilbud til alle husstander og
bedrifter som etterspør NGA-bredbånd i det aktuelle området, bør prioriteres.
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3

Nåsituasjonsbeskrivelse

3.1

Hva er bredbånd?
Det finnes ingen entydig definisjon av begrepet bredbånd. Gitt den dynamiske utviklingen i
bredbåndsmarkedet, både etterspørselssidens økende kapasitetsbehov og tilbudssidens utbygging og
oppgradering av bredbåndsnett som muliggjør stadig høyere kapasiteter, anses det heller ikke
hensiktsmessig å knytte dette begrepet til et bestemt kapasitetsnivå.
Frem til nå har det i mange sammenhenger vært naturlig å omtale bredbånd som er basert på
aksessteknologiene fiber, HFC/kabel TVnett og VDSL, med en nedre
Ulike aksessnett/aksessteknologier for bredbånd
kapasitetsgrense et sted mellom 30 og 50
Mbit/s nedstrøms kapasitet, som
Fibernett - Omtales også ofte som FTTH (Fibre To The Home),
høykapasitets bredbåndsnett. I
og er den aksessteknologien som kan levere høyest
internasjonal sammenheng omtales dette
bredbåndskapasitet. I fibernett tilbys ofte bredbåndskapasiteter
ofte som NGA-nett (Next Generation
på flere hundre megabit per sekund (Mbit/s), og noen tilbydere
Access Networks). Kapasitetsutviklingen i
tilbyr hastigheter på tusen Mbit/s (1 Gbit/s). Over halvparten av
mobilnettene gjør imidlertid at skillet
husstandene i Norge har i dag tilbud om fiberbasert bredbånd.
mellom fastnettbasert bredbåndsaksess og
mobilt bredbånd er i ferd med å viskes ut
HFC-nett – HFC (Hybrid Fibre Coax) er bredbåndsaksess
for mange bruksområder.
levert over kabel TV-nett. I likhet med fibernett kan de fleste

Dessuten har Telenor besluttet å legge ned
DSL-nettet innen 2023. Det innebærer at
det ikke lenger er naturlig å inkludere
VDSL blant fremtidens
høykapasitetsteknologier for bredbånd.
Det er vanskelig å si hva som vil bli ansett
som nedre kapasitetsgrense for
høykapasitets bredbånd noen år frem i tid.
Dette vil påvirkes både av
aksesstilbydernes videre nettutbygging og
kapasitetstilbud, samt bredbåndskundenes
fremtidige bruksmønster knyttet til ulike
bredbåndstjenester. Erfaringer fra de siste
10-15 årene i bredbåndsmarkedet tilsier
imidlertid at man skal være forsiktig med å
undervurdere dynamikken i tjeneste- og
behovsutviklingen i dette markedet. For
mindre enn 10 år siden hevdet flere aktører
og analytikere at 4 Mbit/s var mer enn nok
bredbåndskapasitet for de fleste
forbrukere, og at 10 Mbit/s i alle fall ville
være tilstrekkelig kapasitet i mange år

HFC-nett tilby nedlastingshastigheter på flere hundre Mbit/s.
Opplastingshastigheten er imidlertid lavere enn i fibernett.

DSL-nett - Aksessteknologier som leverer bredbånd over
Telenors kobbernett (det gamle telefonnettet). De vanligste
teknologiene er ADSL, som kan levere nedlastingshastigheter på
opptil 20 Mbit/s, og VDSL, som kan gi opptil 60 Mbit/s. Telenor
informerte i begynnelsen av 2019 om at DSL-nettet skal avvikles
innen 2023.

Mobilnett – Mobilnett gir mobil bredbåndstilgang, uavhengig
av lokasjon. Hastighetene som tilbys i mobilnett varierer, men vil
ofte være under 30 Mbit/s. Frem til nå har mobilnett i liten grad
blitt benyttet som aksessteknologi til faste lokasjoner (boliger og
bedrifter). 4G-mobilnett kan imidlertid tilby stadig høyere
hastigheter, og mobiloperatørene har startet pilotering av 5Gmobilnett som potensielt kan bli en viktig aksessteknologi for
bredbånd også til faste lokasjoner i årene fremover. Telenor tilbyr
dessuten det mobilnettbaserte produktet «Hjemmebredbånd
Mobil» som erstatningsprodukt til DSL-kunder i geografiske
områder hvor Telenor ikke planlegger fiberutbygging.
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fremover. Det ble på denne bakgrunn advart mot å investere i fibernett, ut fra en argumentasjon om at
det verken var lønnsomt i et bedriftsøkonomisk eller samfunnsøkonomisk perspektiv å bygge
fiberbaserte aksessnett til privatmarkedet. Heldigvis for norske bredbåndskunder var det mange
nettutbyggere, både i Møre og Romsdal og i andre fylker, som trosset disse spådommene og sørget for
at Norge i dag ligger langt fremme i utbyggingen av høykapasitets bredbåndsnett.
3.2

Regjeringens beskrivelse av bredbåndsinfrastrukturen i Norge
I Statsbudsjettet for 2020 viser regjeringen til at tilbyderne i markedet for elektronisk kommunikasjon
investerte mer enn 9,4 mrd. kr. i ekom-tjenester og utbygging av tilhørende infrastruktur i 2018, og at
investeringenes andel av den samlede omsetningen er blant de aller høyeste i Europa.
Regjeringen påpeker videre at nesten alle i dag har et bredbåndstilbud der de bor. Det vises til at
utbyggingen av bredbånd med høy kapasitet pågår for fullt, men at det fortsatt er betydelige
geografiske forskjeller i tilbudet av bredbånd med de høyeste kapasitetene. Videre understrekes det at
kapasitetsbehovet hos bredbåndsbrukere stadig er økende.
Regjeringens mål er et bredbåndstilbud med 100 Mbit/s nedlastingshastighet til 90 % av husstandene i
2020 basert på kommersiell utbygging, og på sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om
høyhastighetsbredbånd. Regjeringen viser i statsbudsjettet for 2020 til at 86 % har tilbud om slik
nedlastingshastighet i dag. Samtidig påpekes det at det i enkelte geografiske områder ikke er
kommersielt grunnlag for investering i bredbåndsutbygging, og at den statlige ordningen med tilskudd
til utbygging i slike områder derfor blir videreført i 2020.
I tillegg til 100 Mbit/s-målet, vises det i statsbudsjettet til pågående høringsprosess med forslag om
leveringsplikt for bredbånd med en viss hastighet. I høringsnotatet foreslås 10 eller 20 Mbit/s som
leveringspliktig nedlastingshastighet når denne plikten innføres.
Når det gjelder robustheten i ekom-infrastrukturen, viser regjeringen i statsbudsjettet for 2020 til at
Nkom skal fortsette arbeidet med å tydeliggjøre og skjerpe kravene til robusthet i ekom-nettene
Regjeringen påpeker at økende kompleksitet i tjenesteproduksjonen og avhengigheter stiller økte krav
til sårbarhetsanalyser, veiledning og tilsynsvirksomhet.

3.3

Status for bredbåndsutbyggingen i Møre og Romsdal

3.3.1 Bredbåndsdekningen i fylket
Nkom-rapporten «Bredbåndsdekning 2019»8 viser at 81 % av husstandene i Møre og Romsdal har
tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet sommeren 2019. På landsbasis var det 86 %
av husstandene som på samme tidspunkt hadde tilsvarende tilbud.
Selv om kapasitetskravet senkes til 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet, viser Nkoms dekningsrapport at
det er nesten 15 % av husstandene i Møre og Romsdal som ikke har et slikt tilbud.
Ettersom regjeringens eksisterende 2020-mål for bredbåndskapasitet på nasjonalt nivå er knyttet til
tilbud om minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet til landets husstander (omtalt som 100/10 Mbit/s i
8

https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/86-prosent-har-tilgang-til-bredb%c3%a5nd-med-h%c3%b8y-hastighet
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Nkoms dekningsrapport), har vi nedenfor valgt å fokusere på 100/10 Mbit/s-dekningen i Møre og
Romsdal.
Figur 1 nedenfor viser at 6 fylker har dårligere 100/10 Mbit/s dekning enn Møre og Romsdal, mens
100/10 Mbit/s-dekningen er bedre i de 11 øvrige fylkene.

Figur 1: Fylkesvis dekning i prosent for kapasitetsklassen 100/10 Mbit/s for 2017-2019

Samtidig er det verdt å merke seg at Møre og Romsdal hadde den fjerde største veksten i 100/10
Mbit/s-dekningen blant norske fylker fra 2018 til 2019, med en vekst på i underkant av 8
prosentpoeng. Gjennomsnittlig vekst i 100/10 Mbit/s-dekningen fra 2018 til 2019 på landsbasis var til
sammenligning på drøyt 3 prosentpoeng, ref. figur 2 nedenfor.

Figur 2: Vekst i kapasitetsklassen 100/10 Mbit/s 2018 – 2019 (prosentpoeng)
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Nkoms dekningsrapport viser dessuten at det uavhengig av landsdel og fylke er store forskjeller i
høykapasitetsdekningen mellom byer/tettsteder og spredtbygde strøk.
Figur 3 nedenfor viser at 95 % av landets husstander har tilbud om minst 100/10 Mbit/s kapasitet
(FTTH + HFC) i byer og tettsteder, mens det kun er 47 % som har et tilsvarende tilbud i spredtbygde
strøk. Tilsvarende tall for Møre og Romsdal er henholdsvis 93 % i byer og tettsteder og 52 % i
spredtbygde strøk.

Figur 3: Estimert dekning for aksessteknologier fordelt på tettsteder og spredtbygde strøk

Denne forskjellen i dekning for høykapasitetsnett synes også å gjenspeile seg i hvor fornøyd folk er
med bredbåndsdekningen sin. En undersøkelse som Sentio Research gjorde for Nationen i slutten av
2018 viser at de som bor på landsbygda er minst fornøyd. Kun 55 % er her fornøyd eller svært
fornøyd med bredbåndsdekningen, mens 23 % ga uttrykk for at de var svært misfornøyd med
bredbåndsdekningen. Til sammenligning er 69 % av befolkningen på landsbasis fornøyd eller svært
fornøyd med bredbåndsdekningen der de bor.
Den samme forskjellen mellom byer/tettsteder og spredtbygde strøk som gjelder for dekning av
høykapasitets bredbåndsnett gjenspeiles også i mobildekningen i Møre og Romsdal. Nkoms
dekningsrapport viser at 96 % av fylkets husstander har innendørs 4G-dekning. Dekningsprosenten
er 98 % i byer/tettsteder og 89 % i spredtbygde strøk.
Figur 4 nedenfor viser prosentvis andel av husstandene i hver kommune i Møre og Romsdal som i
henhold til Nkoms dekningsrapport for 2019 har tilbud om bredbånd med minst 100/10 Mbit/s
kapasitet (dvs. fiber- eller HFC-nett).
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Figur 4: Prosentvis andel av husstandene i hver kommune i Møre og Romsdal som har tilbud om bredbånd med
minst 100/10 Mbit/s kapasitet (dvs. fiber- eller HFC-nett)

3.3.2 Markeds- og konkurransesituasjonen i bredbåndsmarkedet i Møre og Romsdal
Grunnlaget for ytterligere markedsbasert utbygging av høykapasitetsnett avhenger bl.a. av markedsog konkurransesituasjonen i bredbåndsmarkedet i det aktuelle geografiske området. Både på
Sunnmøre, i Romsdal og på Nordmøre møter Telenor konkurranse fra Altibox-partnere, Get/Teliapartnene og uavhengige lokale/regionale bredbåndsaktører. Markeds- og konkurransesituasjonen
tilsier derfor at det bør være et godt grunnlag for videre markedsbasert bredbåndsutbygging i de fleste
kommuner i Møre og Romsdal.
De mest sentrale bredbåndsaktørene i fylket er:
•

Telenor – Tilbyr bredbånd basert på ulike aksessteknologier i alle kommuner, men har ikke tilbud
om høykapasitets bredbånd overalt. Ettersom xDSL-nettet skal legges ned innen 2023, vil Telenor
i perioden frem til avviklingen av dette nettet tilby xDSL-kundene fiber eller mobilt bredbånd
som erstatningsprodukter.

•

Global Connect (tidligere Broadnet) – Som følge av fibertransportnettet som går gjennom fylket,
har Global Connect også noe fiberaksessnett i byene og i enkelte tettsteder.
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•

Tafjord – Get/Telia-partner med fibertilbud på Sunnmøre. Tilbyr bredbånd i Ålesund, Sula,
Giske, Stranda, Norddal, Vestnes, Haram, Stordal, Ørskog, Skodje og Sandøy.

•

Nordvest Fiber (tidligere StayOn) – Altibox-partner med fibertilbud på Sunnmøre.

•

Tussa – Get/Telia-partner med fibertilbud, samt tilbud om xDSL og radiobasert bredbånd fra 30
radiosendere på Sunnmøre. Tilbyr bredbånd i Ørsta, Volda, Hareid, Herøy, Ulstein, Sande,
Vanylven og Ålesund.

•

Istad – Altibox-partner med fibertilbud i Romsdal. Tilbyr bredbånd i Molde, Aukra, Gjemnes,
Midsund, Fræna og Eide.

•

Svorka – Telenor-partner på TV-pakker. Tilbyr bredbånd basert på en miks av aksessteknologier
(fiber, HFC og radio) i Romsdal og på Nordmøre. Har bredbåndstilbud i Aura, Averøy, Aukra,
Frei, Gjemnes, Halsa, Haram, Midsund, Molde, Sandøy, Surnadal, Tingvoll og Vestnes.

•

NEAS – Get/Telia-partner Nordmøre. Tilbyr bredbånd basert på en miks av bredbåndsteknologier
(fiber, HFC og radio). Har bredbåndstilbud i Kristiansund, Averøy, Smøla, Aure, Halsa, Tingvoll,
Gjemnes og Eide.

•

SuCom – Tilbyr bredbånd basert på en miks av aksessteknologier (fiber, HFC, xDSL og radio) på
Nordmøre, og er både i privat- og bedriftsmarkedet. Har tilbud i Sunndal, Nesset, Tingvoll og
Rauma. SuCom har dessuten bygd ut et regionalt stamnett/ transportnett basert på fiberkabel og
radiolinjer.

•

Rauma Energi Bredbånd – Tilbyr fiber og radiobasert bredbånd i Rauma. Har bygd ut fiber til
private husstander i Åndalsnes, Isfjorden, Torvik, Innfjorden, Måndalen og Vågstranda. Har
basestasjoner for radiobasert bredbånd på Torvikveten, Bjørmosen, Rådhuset og på Rauma
Energi-bygget.

•

Breiband.no – Har radioaksess-dekning fra 50-60 basestasjoner i fylket, ref. kart på breiband.no.

3.3.3 Transportnettinfrastrukturen i og ut av Møre og Romsdal
Bredbåndsnett består av både aksess- og transportnettinfrastruktur. I Nkoms ROBIN-rapport fra 20179
defineres transportnett som «den sammenbindende infrastrukturen alle ekomtjenester er avhengige av
og benytter for å overføre brukerdata og signaleringsinformasjon». I ROBIN-rapporten gis følgende
overordnede beskrivelse av transportnettmarkedet i Norge:
«Broadnet og Telenor har hvert sitt nasjonale transportnett og er de to største tilbyderne av
mørk fiber, optisk kanal og andre kapasitetsprodukter. Bane NOR og Statnett eier og
disponerer hvert sitt nett langs henholdsvis jernbanen og i høyspentnettet. Disse nettene
dekker store deler av landet. Det finnes også mye infrastruktur langs veinettet som eies av
Statens vegvesen. Videre har Altibox gjennom sin partnerskapsmodell et omfattende fibernett

9

https://www.nkom.no/teknisk/sikkerhet-og-beredskap/ekomsikkerhet/nkom-foresl%C3%A5r-omfattende-tiltak-for-mer-robustefiberveier-i-og-ut-av-norge
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som dekker alle landets fylker. I tillegg finnes et stort antall aktører som har lokale eller
regionale fibernett. Mange steder har lokale/regionale aktører inngått samarbeid hvor de
ulike nettene har blitt koblet sammen til større nett, hvor de tilbyr et felles tjenestespekter.»
Det fremgår videre av ROBIN-rapporten at det sentrale transportnettet som binder hele landet
sammen har svært høy overføringskapasitet og høy grad av redundans. Lenger ut mot aksessnettet er
kapasitet og grad av redundans ofte lavere.
Ettersom god robusthet i transportinfrastrukturen for ekom-tjenester blir stadig viktigere, har Nkom i
ROBIN-rapporten derfor definert ulike målbilder for transportnettinfrastrukturen i Norge i 2025.
Målbildene skal representere en tilstand i nettene hvor samfunnet ikke har en uakseptabelt sterk
avhengighet av én enkelt transportnettinfrastruktur, hvor det er tilstrekkelig sikkerhet og kapasitet i
transportnettene for å ivareta samfunnets behov, og hvor forholdene ligger til rette for
næringsutvikling og innovasjon.
Målbildene 2B og 2C i ROBIN-rapporten er særlig relevant for en fylkeskommunal bredbåndstrategi:
Målbilde 2B: Tilrettelegging for diversitet på fiberforbindelser mellom tettsteder
I hvert tettsted med mer enn 10 000 innbyggere samt fylkeshovedsteder er det tilrettelagt for
fiberforbindelser til tilsvarende tettsteder gjennom minst tre geografisk adskilte traséer. Den
geografiske diversiteten på traséer og knutepunkter legger til rette for at konnektivitet mellom
to vilkårlige slike tettsteder kan opprettholdes ved to samtidige bortfall.
I hvert tettsted med mer enn 60 000 innbyggere samt andre strategiske tettsteder er det
tilrettelagt for fiberforbindelser til tilsvarende tettsteder gjennom minst fire geografisk
adskilte traséer. Den geografiske diversiteten på traséer og knutepunkter legger til rette for at
konnektivitet mellom to vilkårlige slike tettsteder kan opprettholdes ved tre samtidige bortfall.

Målbilde 2C: Fysisk redundans i transportnettene til tettsteder og strategiske områder
I hvert tettsted med mer enn 10 000 innbyggere samt fylkeshovedsteder er det mulig å kjøpe
transportnettjenester fra minst tre autonome, landsdekkende transportnett, som hver kan tilby
redundans over minst én geografisk adskilt trasé til annet tilsvarende tettsted.
I hvert tettsted med mer enn 60 000 innbyggere samt andre strategiske tettsteder er det mulig
å kjøpe transportnettjenester fra minst tre autonome, landsdekkende transportnett, som hver
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kan tilby redundans over minst to geografisk adskilte traséer til annet/andre tilsvarende
tettsted.
De autonome, landsdekkende transportnettene utnytter de tilgjengelige fysiske traséene slik at
den fysiske diversiteten mellom nettene er maksimert.
Ved omfattende fiberbrudd som alvorlig truer samfunnssikkerheten eller rikets sikkerhet, er
de autonome, landsdekkende transportnettene, sammen med Forsvarets nett, fysisk tilrettelagt
slik at de kan gjensidig utnyttes til samfunnets beste».

Kartet nedenfor gir en illustrasjon på transportnettsituasjonen i Møre og Romsdal. Traséene som er
tegnet inn på kartet er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om ulike aktørers transportnett,
supplert med tilleggsopplysninger som er innhentet fra noen av aktørene for å verifisere den offentlige
tilgjengelige informasjonen. Kartet viser transportnett som eies/benyttes av bredbåndsaktører i fylket.
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De inntegnede traséene er ikke nøyaktige angivelser av de ulike transportnettstrekningene, og dette
transportnettkartet gir ikke nødvendigvis en uttømmende oversikt over alle transportnett i Møre og
Romsdal. Kartet gir imidlertid en beskrivelse av transportnettsituasjonen i fylket som kan brukes til å
vurdere robustheten i transportnettinfrastrukturen opp mot målbildene for 2025 i Nkoms ROBINrapport.
Kartet er noe mer detaljert for Nordmøre enn for Romsdalen og Sunnmøre som følge av ulik
detaljeringsgrad på tilgjengelig informasjon om transportnettsituasjonen i fylket.
Sett opp mot målbilde 2B i ROBIN-rapporten, om at det i hvert tettsted med mer enn 10 000
innbyggere samt fylkeshovedsteder skal være tilrettelagt for fiberforbindelser til tilsvarende tettsteder
gjennom minst tre geografisk adskilte traséer, tilsier kartet at transportnett-situasjonen i fylket er
tilfredsstillende. Det er etablert fiberforbindelser basert på minst tre geografisk adskilte traséer
mellom Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg er det flere uavhengige øst/vest-traséer i fylket, som
bidrar til god robusthet i den regionale transportnettinfrastrukturen.
Når det gjelder målbilde 2C i ROBIN-rapporten, om muligheten for å kjøpe transportnettjenester fra
minst tre autonome, landsdekkende transportnett, som hver kan tilby redundans over minst én
geografisk adskilt trasé til annet tilsvarende tettsted, er det noe mer uklart om transportnettkartet gir
grunnlag for å hevde at dette målbildet er nådd i Møre og Romsdal. Dette skyldes bl.a. at flere av
tilbyderne i markedet for transportnettjenester baserer seg på miks av egen og leid infrastruktur. Det
er derfor utfordrende å kartlegge graden av autonomi i den underliggende infrastrukturen for
transportnettjenester, noe også Nkom har erfart i oppfølgingen av ROBIN-rapporten.
Det er for øvrig verdt å merke seg at Uninett i sin høringsuttalelse til ROBIN-rapporten i 2017 pekte
på «Vestlandet nord for Bergen mot Trøndelag» som en av tre geografiske regioner hvor forsterkning
av transportnettinfrastrukturen etter Uninetts erfaring synes svært nødvendig.10
3.4

Tilgang til bredbåndsaksess på kommunenivå i Møre og Romsdal

3.4.1 Metode for kartlegging av bredbåndsdekning på kommunenivå
For å kunne vurdere behovet for ytterligere utbygging av bredbåndsaksessnett i Møre og Romsdal er
det viktig med en god beskrivelse av nåsituasjonen på kommunenivå. I kapittel 6 beskrives
bredbåndsdekningen i hver enkelt kommune. Beskrivelsen tar utgangspunkt Nkoms rapport
«Bredbåndsdekning 2018»11, og er supplert med innspill fra den enkelte kommune som
fylkeskommunen innhentet sommeren 2019.
For alle kommunene er det utarbeidet tre kart som viser bredbåndsdekningen for henholdsvis:
•
•

Minst 10 Mbit/s nedstrøms kapasitet
Minst 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet

10

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapporten-robuste-og-sikre-nasjonale-transportnett---malbilder-ogsarbarhetsreduserende-tiltak/id2556204/?expand=horingssvar&lastvisited=Uninett.pdf

11

Nkom-rapporten «Bredbåndsdekning 2019» var ikke utarbeidet på det tidspunktet kartleggingen av bredbåndsdekningen på
kommunenivå ble gjennomført i dette prosjektet. Derfor er denne kartleggingen basert på Nkom-rapporten
«Bredbåndsdekning 2018»
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•

Minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet og minst 10 Mbit/s oppstrøms kapasitet

Nkoms dekningsdata omfatter alle aksessteknologier, og skiller ikke mellom fast og mobil
bredbåndsaksess. Følgende teknologier inngår i de tre kapasitetskategoriene i Nkoms tallgrunnlag:
•
•
•

10 Mbit/s: ADSL, VDSL, LTE/4G, Fast radioaksess, HFC og FTTH
30 Mbit/s: VDSL, Fast radioaksess, HFC og FTTH
100/10 Mbit/s: HFC og FTTH

I dekningsdataene som er utarbeidet per kommune i kapittel 6 er dekningen visualisert som 100x100
meter kvadrater, som representerer dekning for en eller flere husstander for den aktuelle
kapasitetskategorien:
•

Rødt kvadrat betyr at ingen husstander innenfor kvadratet har dekning for aktuell
kapasitetskategori

•

Grått kvadrat betyr at noen (minst én, men ikke alle) av husstandene innenfor kvadratet har
dekning for aktuell kapasitetskategori

•

Svart kvadrat betyr at alle husstandene innenfor kvadratet har dekning for aktuell
kapasitetskategori

Kart basert på Nkoms dekningsdata viser husstandsdekningen for ulike kapasitetskategorier.
Bredbåndsdekning for næringsbygg og offentlige lokasjoner som ikke ligger i nærhet av boligområder
fremgår derfor ikke av disse dekningskartene. På denne bakgrunn er det i de kommunale
dekningskartene i kapittel 6 i tillegg lagt inn et kartlag som viser næringsbygg, offentlige
arbeidsplasser (skoler, barnehager, sykehjem, rådhus o.l.) og potensielle offentlige lokasjoner for
maskin-til-maskin-kommunikasjon (dvs. bygninger og andre offentlige lokasjoner hvor det er, eller
potensielt kan bli, etablert bredbåndstilknyttet utstyr). Ulike kombinasjoner av bygningstypenummer
og næringsgruppekoder fra Kartverkets eiendomsregisterligger ligger til grunn for plottingen av
næringsbygg og offentlige lokasjoner.
Oppsummert gir dette følgende tegnforklaring for dekningskartene i kapittel 6:
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For å sikre at nåsituasjonsbeskrivelsen gir et så korrekt bilde som mulig av den faktiske
bredbåndsdekningen i den enkelte kommune, ble følgende spørsmål stilt til alle kommuner i fylket
sommeren 2019:
1. Er det samsvar mellom vedlagte dekningskart og faktisk husstandsdekning i kommunen?
Eventuelle avvik kan enten markeres på vedlagte kart eller beskrives som tekst.
2. Er det bredbåndsdekning i områder med bedrifter/næringsbygg som ikke er fanget opp av
vedlagte dekningskart for husstander? Eventuell ytterligere dekning i områder med
bedrifter/næringsbygg kan enten markeres på vedlagte kart eller beskrives som tekst.
3. Er det etablert bredbåndsnett til/mellom offentlig lokasjoner som ikke er fanget opp av vedlagte
dekningskart for husstander? Eventuelle bredbåndsnett til/mellom offentlige lokasjoner som ikke
fremgår av vedlagte dekningskart kan enten markeres på vedlagte kart eller beskrives som tekst.
Prioritering av geografiske områder for offentlig støtte til bredbåndsutbygging blir viktig i årene
fremover. Derfor ble kommunene også gitt mulighet til å komme med innspill til følgende spørsmål:
4. Hvilke områder i din kommune mener du i årene fremover bør prioriteres for utbygging av fast
og/eller mobilt bredbånd med offentlig støtte? Aktuelle områder kan enten markeres på vedlagte
kart eller beskrives som tekst.
5. Er det i disse områdene primært dekning eller kapasitet i den faste og/eller mobile
bredbåndsinfrastrukturen som i dag ikke er god nok?
6. Kan du gi en kort beskrivelse av hvorfor det er lite sannsynlig med ytterligere kommersiell
utbygging av fast og/eller mobilt bredbånd i de områdene hvor det anses nødvendig med offentlig
støtte for å sikre god nok dekning og kapasitet i årene fremover?
Fylkeskommunen ønsket samtidig å få en samlet oversikt over hvilke kommuner som allerede har
utarbeidet en kommunal bredbåndstrategi:
7. Har kommunen utarbeidet en kommunal bredbåndstrategi, bredbåndsplan, digitaliseringsstrategi
eller «smart kommune»-strategi, hvor behovet for ytterligere bredbåndsdekning i kommunen er
kartlagt og tiltak for å oppnå ønsket dekning er vurdert?
Kommunenes svar på disse spørsmålene er tatt inn i nåsituasjonsbeskrivelsen i kapittel 6.
3.4.2 Oppsummering fra kartlegging av bredbåndsdekning på kommunenivå
Nåsituasjonsbeskrivelsen i kapittel 6 viser et sammensatt bilde av bredbåndsdekningen i Møre og
Romsdal:
•

I noen kommuner oppleves både mobil- og bredbåndsdekningen som relativt god, og det finnes
planer for ytterligere kommersiell utbygging som vil sikre at den digitale infrastrukturen i
kommunen tilpasses morgendagens behov.
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•

I motsatt ende av skalaen er det kommuner med betydelige utfordringer knyttet til dekning eller
kapasitetstilbud i dagens mobil- og/eller bredbåndsnett, og hvor det i liten grad synes å være
grunnlag for ytterligere kommersiell utbygging.

•

De fleste kommunene i Møre og Romsdal befinner seg et sted mellom disse ytterpunktene. I disse
kommunene er det behov for ytterligere utbygging av høykapasitetsnett og bedre mobildekning,
og deler av dette behovet antas å bli dekket av kommersiell utbygging de nærmeste årene.
Samtidig er det områder i disse kommunene hvor det av ulike årsaker er utfordrende å oppnå god
nok dekning, kapasitet og robusthet i den digitale infrastrukturen basert på markedsaktørenes
kommersielle beslutningskriterier, og hvor det derfor sannsynligvis blir nødvendig med en eller
annen form for offentlig virkemiddelbruk for å oppnå ønsket dekning, kapasitet og robusthet i
mobil- og bredbåndsnett i årene fremover.

Detaljert informasjon om mobil- og bredbåndsdekningen på kommunenivå er viktig som grunnlag for
mål og tiltak i en fylkeskommunal bredbåndstrategi. Kartleggingen i kapittel 6 gir en oversikt over
den digitale infrastrukturen i alle kommunene i Møre og Romsdal. Samtidig tilsier dynamikken i
bredbåndsmarkedet at det er behov for jevnlige oppdateringer av denne oversikten for å sikre effektiv
offentlig virkemiddelbruk i bredbåndspolitikken. Lokalkunnskap om både planlagte og pågående
utbyggingsprosjekter, samt demografiske og topografiske forhold av betydning for etterspørselen etter
dekning og kapasitet i den digitale infrastrukturen, blir et viktig supplement til Nkoms
dekningsundersøkelser når mål og tiltak for videre bredbåndsutbygging skal vurderes i årene
fremover.
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4

Vurdering av behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i Møre og
Romsdal
På oppdrag for Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) utarbeidet Analysys Mason
våren 2019 rapporten «Ekom-infrastruktur for digitalisering i kommunal sektor»12 (heretter omtalt
som KS-rapporten). Kapittel 5.5 i KS-rapporten inneholder en metode som kommuner og
fylkeskommuner kan benytte for å vurdere nødvendig dekning, kapasitet og robusthet i bredbånds- og
mobilnett for ulike brukergrupper i dag (2018) og 10 år frem i tid (2028).
Kapittel 4.1 nedenfor inneholder en kortversjon av KS-rapportens beskrivelse av denne metoden.
I kapittel 4.2 er tilnærminger og forutsetninger for bruk av metoden i en fylkeskommunal
sammenheng drøftet og presisert.

4.1

Metode for å vurdere nødvendig dekning, kapasitet og robusthet i bredbånds- og
mobilinfrastrukturen
Metoden i KS-rapporten tar utgangspunkt i 13 definerte brukergrupper (3 ulike typer
innbyggere/husstander, 4 ulike typer bedrifter og 6 ulike typer kommunale etater/lokasjoner) som har
ulike behov for, og krav til, dekning, kapasitet og robusthet i mobil- og bredbåndsnett.
De ulike brukergruppene, samt en overordnet beskrivelse av forutsetninger som ligger til grunn for de
ulike brukergruppenes bruk og krav i dag og 10 år frem i tid, fremgår av figurene nedenfor:

INNBYGGERE

Husstander
med
aleneboende
og par

12

Aleneboende
og par i
velferdsteknologihjem

Familiehusstander
med barn

BEDRIFTER

Små ikkeIKTintensive
bedrifter

Store ikkeIKTintensive
bedrifter

Små, IKTintensive
bedrifter

KOMMUNE

Store, IKTintensive
bedrifter

Små skoler

Store
skoler

Helse- og
omsorgslokasjoner
(opptil 20
ansatte)

Beredskapsetater
(nødetater,
beredskapsansvarlige,
brannvern)

Etater med
fremtidig
«smart by/
kommune»tjenester
(teknisk drift,
transport,
vann)

Kommunale
etater med
tjenestetilbud
knyttet til
forvaltning
av lover og
regelverk

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/ks-vil-ha-nasjonalt-loft-forbredband-og-mobil/
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Med dette som utgangspunkt, er det i KS-rapporten utarbeidet en modell som beregner og beskriver
eksisterende behov for/krav til dekning, kapasitet og robusthet i henholdsvis mobilnett og faste
bredbåndsnett for de 13 definerte brukergruppene, samt estimater for tilsvarende behov/krav i 2028.
Når det gjelder kapasitetsbehovet i faste bredbåndsnett for de ulike brukergruppene var estimatene 10
år frem i tid basert på tre ulike scenarier; «Lav», «Medium» og «Høy».
Figurene nedenfor oppsummerer modellberegningene i KS-rapporten for nødvendig kapasitet (Mbit/s)
i faste bredbåndsnett, i dag og 10 år frem i tid. Det må for ordens skyld bemerkes at Analysys Mason i
arbeidet med behovsvurderingene la til grunn behov hos gjennomsnittsbrukere i hver brukergruppe,
og ikke behovet for de mest avanserte/ kapasitetskrevende brukerne i hver brukergruppe:
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Når det gjelder behov for/krav til dekning og robusthet, ble det for hver av brukergruppene vurdert
behov/krav for henholdsvis mobil dekning, fast dekning og robusthet ut fra skalaer fra 1 til 3, med
følgende forklaringer på hva tallene på skalaene representerer:
•

Mobil og fast dekning:
o 1 = Ingen ytterligere krav til dekning enn det mobil-/bredbåndsnettene tilbyr
o 2 = Krav til dekning på bestemte steder der dagens mobil-/bredbåndsnett ikke har
dekning
o 3 = Krav til fullstendig geografisk mobil-/bredbåndsdekning

•

Robusthet:
o 1 = Ingen eksplisitte krav til robusthet
o 2 = Back-up løsninger som gir opptil 24 timer ekstra oppetid ved utfall
o 3 = Redundans via en alternativ tilkobling (fullstendig back-up)

Figurene nedenfor oppsummerer Analysys Masons modellberegninger i KS-rapporten for nødvendig
dekning og robusthet, i dag og 10 år frem i tid:
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Det må for ordens skyld presiseres at det er knyttet betydelig usikkerhet til vurderinger av hva som er
nødvendig dekning, kapasitet og robusthet i bredbånds- og mobilnett om 10 år. Den raske
teknologiske og markedsmessige utviklingen gjør det utfordrende å forutsi hvilke krav samfunnet som
helhet og ulike brukergrupper vil stille til den digitale infrastrukturen i 2028. Samtidig vil metoden
som Analysys Mason har beskrevet i KS-rapporten være et nyttig verktøy både når overordnede mål
for den fylkeskommunale bredbåndspolitikken i Møre og Romsdal skal fastsettes, og når den enkelte
kommune skal konkretisere de overordnede målene i kommunale bredbåndsplaner.
4.1.1 Sjekkliste når nødvendig dekning, kapasitet og robusthet i bredbånds- og mobilnett skal
vurderes
Med utgangspunkt i metoden som er beskrevet ovenfor, inneholder KS-rapporten følgende sjekkliste
som fylkeskommuner og kommuner kan bruke når nødvendig dekning, kapasitet og robusthet i
bredbånds- og mobilnett skal vurderes:
Aksjonspunkter:

Oppsummerende beskrivelse:

1

Definer ulike brukergrupper av
bredbåndsinfrastrukturen i
kommunen

Vi foreslår at det som et utgangspunkt skilles mellom
brukersegmentene husholdninger, bedrifter og
offentlig/kommunal virksomhet, og at det innenfor
hvert av disse tre segmentene defineres et antall
brukergrupper ut fra ulikheter i bruk av digitale
tjenester og tilhørende behov for dekning, kapasitet og
robusthet i henholdsvis mobilnett og faste
bredbåndsnett.
Vi mener de 13 brukergruppene vi har definert i denne
rapporten danner et naturlig utgangpunkt. Vi vil
samtidig understreke at våre definisjoner ikke må
oppfattes som en «fasit» i denne sammenheng.
Dersom en kommune mener det er mer hensiktsmessig
med andre brukergruppedefinisjoner, eventuelt færre
brukergrupper, kan kommunen definere andre/færre
brukergrupper enn vi har lagt til grunn i modellen vår.

2

Vurder behov/krav til dekning,
kapasitet og robusthet i henholdsvis

Vi har i denne rapporten beskrevet det vi mener er
dagens gjennomsnittskrav til dekning, kapasitet og
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mobilnett og faste bredbåndsnett
for hver av de definerte
brukergruppene.

robusthet i henholdsvis mobilnett og faste
bredbåndsnett for de 13 brukergruppene vi har
definert, samt estimert tilsvarende gjennomsnittskrav
til dekning, kapasitet og robusthet 10 år frem i tid. Vi
mener disse kravene kan danne utgangspunkt for
kommuners vurdering av slike krav.
Vi vil samtidig understreke at den svært dynamiske
teknologiske og markedsmessige utviklingen i ekomsektoren gjør at våre vurderinger av behov i dag og 10
år frem i tid må betraktes som «ferskvare». Det betyr
at selv om våre beregninger og estimater i denne
rapporten kan danne utgangspunkt for kommuners
vurdering av krav til dekning, kapasitet og robusthet i
mobilnett og faste bredbåndsnett for ulike
brukergrupper i nær fremtid, blir det viktig for
kommuners bruk av modellen å løpende vurdere om
det har skjedd teknologiske eller markedsmessige
endringer etter at denne rapporten ble skrevet som
tilsier at det er behov for å oppdatere/endre
forutsetninger i modellen.

4.2

3

Kartlegg nåsituasjonen i kommunen
med hensyn til dekning, kapasitet
og robusthet for de definerte
brukergruppene

Vi foreslår at dekning og kapasitet kartlegges med
utgangspunkt i kartbaserte GIS-verktøy, hvor boliger,
næringsbygg, offentlige lokasjoner, veier,
jernbanestrekninger og friluftsområder hvor det er
viktig med tilgang til ekom-tjenester plottes inn
sammen med eksisterende dekning for ulike
kapasiteter.
Eksempelkart for 10 utvalgte kommuner som viser
hvordan nødvendig mobildekning i en kommune kan
fastsettes er tatt inn som vedlegg til denne rapporten.

4

Identifiser avvik mellom
behov/krav til dekning, kapasitet og
robusthet (ref. punkt 2) og
eksisterende dekning, kapasitet og
robusthet (ref. punkt. 3) for de ulike
brukergruppene

Dette identifiserte avviket kan danne utgangspunkt for
kommunenes mål og tiltak knyttet til nødvendig
dekning, kapasitet og robusthet i ekom-infrastrukturen
i årene fremover.

Bruk av metode i KS-rapport i vurderingen av behovet for ytterligere
bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal
Vurderingen av behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal i denne rapporten tar
utgangspunkt i metodikken fra KS-rapporten som er beskrevet i kapittel 4.1.
Når det gjelder de fire punktene i sjekklisten som oppsummerer metodikken i KS-rapporten, ref.
kapittel 4.1.1 ovenfor, er følgende tilnærminger og forutsetninger lagt til grunn i denne sammenheng:
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Punkt 1
På fylkeskommunalt nivå anses det i utgangspunktet tilstrekkelig å skille mellom tre ulike
brukergrupper:
•
•
•

Husstander
Bedrifter
Offentlige arbeidsplasser og lokasjoner

Når den enkelte kommune skal utarbeide mer detaljerte bredbåndsplaner, bør det imidlertid vurderes å
definere flere brukergrupper, ref. KS-rapporten, slik at lokale ulikheter i behov for dekning, kapasitet
og robusthet i faste og mobile bredbåndsnett fanges opp på best mulig måte.
Punkt 2
Ettersom vurderingene i KS-rapporten av behov/krav til dekning, kapasitet og robusthet i henholdsvis
mobilnett og faste bredbåndsnett for ulike brukergrupper kun ble gjort for noen måneder siden, anses
det ikke nødvendig å foreta en oppdatert vurdering på dette punktet.
Behovsvurderingene i KS-rapporten er basert på gjennomsnittsbetraktninger for ulike brukergrupper.
Bak slike gjennomsnittsbetraktninger kan det i mange kommuner være et stort spenn mellom
innbyggere og virksomheter som i liten grad bruker Internett og derfor ikke har behov for et bedre
bredbåndstilbud, og avanserte nettbrukere med stort kapasitetsbehov. Dette spennet bør hensyntas i
behovsvurderingen som skal danne grunnlag for mål for den videre bredbåndsutbyggingen.
Det er liten tvil om at de samfunnsmessige gevinstene knyttet digitalisering av offentlig sektor blir
større dersom analoge tjenestetilbud kan avvikles og erstattes av digitale tjenester til alle innbyggere
og bedrifter enn om det analoge tjenestetilbudet må opprettholdes for et lite antall innbygger/bedrifter
som ikke ønsker å ta i bruk de nye digitale tjenestene. Dette tilsier at det blir viktig at alle husstander
og bedrifter i Møre og Romsdal får tilgang til neste generasjons digitale infrastruktur, uavhengig av
om de selv etterspør slik infrastruktur eller ikke i dag.
På den annen side vil innbyggere og bedrifter som i dag sjelden eller aldri benytter seg av den digitale
infrastrukturen, og som heller ikke i årene fremover kommer til å ta i bruk flere digitale tjenester enn
høyst nødvendig, ha et vesentlig lavere kapasitetsbehov enn gjennomsnittsbehovene for ulike
brukergrupper som fremgår av kapittel 4.1. Selv om det antas at innbyggere og bedrifter som ønsker
et slikt «digitalt utenforskap» vil utgjøre en stadig mindre andel av fylkets befolkning og næringsliv,
tilsier dette at det kan være mer hensiktsmessig å fastsette mål om bredbåndskapasitet til de som
ønsker/etterspør en gitt kapasitet enn å fastsette «100 %-mål» om tilbud til alle innbyggere og
bedrifter uavhengig av faktisk etterspørsel.
Den kommende nasjonale leveringsplikten for bredbånd, med tilhørende antatt kapasitetsforpliktelse
på 10 eller 20 Mbit/s13, vil uansett sikre at husstander og bedrifter som ikke etterspør høykapasitets
bredbåndsnett i årene fremover likevel har et bredbåndstilbud som gjør det mulig å erstatte gårsdagens

13

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-ekomloven-og-ekomforskriften-med-forslag-omlovhjemmel-for-leveringsplikt-for-bredband-og-tydeligere-krav-til-entydig-identifisering-av-sluttbrukere/id2667039/
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analoge offentlige tjenestetilbud med morgensdagens digitale tilbud etter hvert som digitaliseringen
av offentlig sektor gjør dette nødvendig.
Punkt 3
Kartleggingen av nåsituasjonen fremgår av kapittel 3 og 6 i denne rapporten. Samtidig må det påpekes
at dynamikken i bredbåndsutbyggingen bidrar til at denne nåsituasjonsbeskrivelsen vil måtte
oppdateres om kort tid. Det er stor aktivitet blant lokale/regionale fiberutbyggerne i Møte og Romsdal
selv om de mest lønnsomme områdene for høykapasitets bredbåndsnett allerede er bygd ut. Det betyr
at utbredelsen av fiberaksessnett fortsatt antas øke i årene fremover selv om veksttakten i den
markedsbaserte fiberutbyggingen nok vil flate ut i mange kommuner.
Telenors nedleggelse av DSL-nettet innen 2023 vil også kunne føre til økt fiberutbygging i mange
kommuner. Telenor holder imidlertid foreløpig «kortene tett til brystet» med hensyn til hvor de vil
tilby henholdsvis fiberaksess og mobilnettbasert hjemmebredbånd etter hvert som sentralene i
kobbernettet avvikles. Hvorvidt dagens DSL-kunder vil oppleve de mobilnettbaserte
hjemmebredbåndsløsningene fra Telenor som fullverdige substitutter til fiberbredbånd gjenstår å se.
Det er derfor i skrivende stund ikke trivielt å forutsi hvordan Telenors nedleggelse av DSL-nettet vil
påvirke behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal.
For å få et bedre bilde av hvilke konsekvenser Telenors nedleggelse av kobbernettet vil få for mobilog bredbåndstilbudet i den enkelte kommune i Møre og Romsdal og for fylket som helhet, stilte
fylkeskommunen spørsmål om følgende forhold til Telenor i slutten av august:
1. Antall eksisterende DSL-kunder i hver kommune, fordelt på konkrete DSL-sentraler.
2. Antall DSL-kunder per sentral som vil bli tilbudt henholdsvis 1) fiberbasert bredbåndsaksess
og 2) mobilproduktet «Hjemmebredbånd Mobil» som erstatningsprodukt.
3. Kommunekart som viser hvilke DSL-områder som planlegges utbygd med fiberaksess og i
hvilke DSL-områder «Hjemmebredbånd Mobil» vil være erstatningsproduktet som tilbys
DSL-kundene etterhvert som DSL-sentralene legges ned.
4. Beskrivelse av hvordan tilbudet av erstatningsproduktet «Hjemmebredbånd Mobil» vil
påvirke mobildekningen i hver enkelt kommune i Møre og Romsdal, herunder kommunekart
som viser dagens Telenor-dekning for 4G sammenlignet med planlagt Telenor-dekning for
4G/5G de neste 2-3 årene.
5. Tidspunkter for nedleggelse av samtlige DSL-sentraler i fylket.
6. Forklaring på hva følgende formulering i brev til kommunene i Møre og Romsdal fra mars i
år innebærer: «Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd»,
herunder angi et estimat for hvor mange DSL-kunder i Møre og Romsdal som ikke vil få
tilbud om enten fiberbasert bredbåndsaksess eller «Hjemmebredbånd Mobil» som
erstatningsprodukt for DSL-aksess, samt hvilke geografiske områder i Møre og Romsdal dette
omfatter.
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Telenor besvarte denne forespørselen fra fylkeskommunen i slutten av september. Tilbakemeldingen
fra Telenor ga ikke direkte svar på spørsmålene som fylkeskommunen stilte i slutten av august, men
inneholdt kommunekart og underliggende tallgrunnlag som skiller mellom områder hvor Telenor:
•
•
•
•
•
•

Allerede tilbyr bredbånd via fiber eller HFC-nett
Anbefaler fiber, men hvor det ikke er skilt mellom områder hvor det er grunnlag for
kommersiell fiberutbygging og hvor fiberutbygging krever tilskudd.
Kan tilby mobil og mobilt bredbånd med dagens nett
Har mobildekning, men trenger mer kapasitet på eksisterende mobilstasjoner
Har mobildekning, men må bygge ekstra site pga. av for lite kapasitet på eksisterende
mobilstasjon
Mangler dekning (fiber og mobil) og må bygge ny mobilstasjon

Telenor har bedt om at den oversendte informasjon unntas fra offentlighet, og fylkeskommunen
ønsker derfor ikke at de oversendte kommunekartene fra Telenor tas inn i denne rapporten.
Fylkeskommunen vil imidlertid dele disse kartene med den enkelte kommune ettersom denne
informasjonen anses som et viktig supplement til dekningskart basert på Nkoms
dekningsundersøkelse i kommunenes videre arbeid med å oppdatere status for bredbåndstilbudet til
innbyggere og bedrifter i kommunen.
Punkt 4
Når behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal skal vurderes, er det naturlig å ta
utgangspunkt i nåsituasjonsbeskrivelsen, med tilhørende estimater for markedsbaserte utbygging de
nærmeste årene (ref. punkt 3 ovenfor), og sammenligne dette med de identifiserte behovene/kravene
til bredbåndsinfrastrukturen for ulike brukergrupper på kort og lang sikt (ref. punkt 2 ovenfor).
Avviket mellom status og behov/krav danner utgangspunkt for mål og tiltak i den fylkeskommunale
bredbåndstrategien som er nærmere beskrevet i kapittel 5 i denne rapporten.
Samtidig er det viktig å påpeke at de konkrete vurderingene av behovet for ytterligere
bredbåndsutbygging på kommunenivå bør gjennomføres av den enkelte kommune. En
fylkeskommunal bredbåndstrategi kan beskrive mål og tiltak på et overordnet nivå, og kan bidra til en
helhetlig og koordinert tilnærming til bredbåndpolitikken på fylkesnivå. Det er imidlertid viktig at
lokalkunnskap både om tilbudssiden i bredbåndsmarkedet og om eksisterende og fremtidige
demografiske forhold, næringsvirksomhet og kommunalt tjenestetilbud inngår i vurderingen av
behovet for ytterligere bredbåndsutbygging i den enkelte kommune. Derfor bør konkretiseringen av
dette behovet skje på kommunenivå i form av utarbeidelse og løpende oppfølging av kommunale
bredbåndsplaner, med utgangspunkt i den fylkeskommunale bredbåndstrategien og i nær dialog og
samhandling med fylkeskommunen og nabokommuner.
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5

Forslag til bredbåndstrategi for Møre og Romsdal

5.1

Mål og ambisjonsnivå for den fylkeskommunale bredbåndspolitikken
Hvor skal lista legges for god nok bredbånds- og mobilinfrastruktur i Møre og Romsdal i årene
fremover? Det er viktig å ta stilling til hvilke mål og hvilket ambisjonsnivå som skal ligge til grunn
for fylkeskommunens og kommunenes valg og prioriteringer av tiltak og virkemidler knyttet til den
videre bredbåndsutbyggingen.
Følgende utviklingstrekk innebærer økte krav til den digitale infrastrukturen i årene som kommer, og
underbygger vurderingene i kapittel 4 knyttet til ulike brukergruppers fremtidige behov for kapasitet,
dekning og robusthet i mobil- og bredbåndsnett:
•

Neste generasjons mobilnett (5G-nett) vil kreve mer fiberinfrastruktur til flere basestasjoner i
mobilnettene.

•

Tingenes internett (IoT) vil muliggjøre nye digitale tjenester knyttet til fremtidens smarte
hjem, smarte bedrifter og smarte byer/kommuner. Dette vil eksempelvis være tjenester som er
relatert til velferdsteknologi, effektive energistyrings- og trafikkstyringssystemer og ulike
former for drifts- og overvåkningssystemer. En slik utvikling vil stille nye krav til både
dekning og robusthet i den underliggende infrastrukturen.

•

Kraftig vekst i datatrafikken i både privatmarkedet, bedriftsmarkedet og innen offentlig
sektor, med tilhørende økt bruk av sky- og datasentertjenester, vil påvirke behovet for både
kapasitet og robusthet i den digitale infrastrukturen.

•

Økt digitalisering av offentlig tjenesteproduksjon og forvaltning forutsetter god geografisk
bredbåndsdekning, med tilstrekkelig kapasitet og robusthet, i alle kommuner.

•

Flere tradisjonelle næringer vil de nærmeste årene måtte forholde seg til økende grad av
digital transformasjon. Automatisering av stadig flere verdikjeder innen ulike næringer
forutsetter en god og sikker digital infrastruktur i bunn.

•

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring har et stort potensial til å kunne bidra til
effektivisering og innovasjon innen en rekke næringer og samfunnsområder. For at dette
potensialet skal kunne realiseres, kreves det at den underliggende digitale infrastrukturen er
tilpasset en slik utvikling.

Disse utviklingstrekkene innebærer at faste og mobile bredbåndsnett blir å anse som kritisk
infrastruktur innen stadig flere områder i samfunnet. Gitt betydningen av velfungerende og
fremtidsrettet digital infrastruktur i hele fylket for å sikre bosetting, øke landsdelens attraktivitet og
legge til rett for digitalisering og næringsutvikling, anbefales det at følgende overordnede premisser
og forutsetninger legges til grunn når mål for dekning, kapasitet og robusthet i bredbånds- og
mobilinfrastrukturen i Møre og Romsdal skal fastsettes:
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•

Mål om dekning og kapasitet for den fremtidige ekom-infrastrukturen bør omfatte hele fylket
og alle innbyggere og bedrifter i Møre og Romsdal
Høykapasitets bredbåndsnett blir i årene fremover like viktig og samfunnskritisk infrastruktur
som veier, strømnett og vann- og avløpsnett.
Nkoms dekningsundersøkelse for 2019 viser at 93 % av husstandene i byer og tettsteder i Møre og
Romsdal har tilbud om minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet, mens det kun er 52 % som har et
tilsvarende tilbud i spredtbygde strøk. Denne forskjellen i høykapasitetsdekning mellom «by og
land» bør reduseres i årene for å unngå digitale klasseskiller mellom de ulike kommunene i fylket
og mellom ulike geografiske områder i en kommune.

•

Økt fokus på innendørsdekning og -kapasitet der folk bor og arbeider, og arealdekning der folk
ferdes, i hele fylket
Det er problematisk at det fortsatt er områder i fylket med dårlig innendørsdekning der folk bor og
arbeider. Dette kan bl.a. utgjøre et vesentlig hinder for videre digitalisering av kommunale
innbyggertjenester, særlig velferdsteknologitjenester som baserer seg på tilgang til mobilnett.
I årene fremover blir det også viktig med økt fokus på mobilnettenes arealdekning, dvs. der folk
ferdes, langs veier og jernbanestrekninger og mellom bosted og arbeidsplasser.

•

Bedre robusthet i ekom-infrastrukturen blir stadig viktigere
Mål og krav knyttet til robusthet og redundans i ekom-infrastrukturen blir stadig viktigere i et
sikkerhets- og beredskapsperspektiv. I årene fremover blir det minst like viktig å sikre god nok
robusthet i den digitale infrastrukturen som økte kapasiteter i mobil- og bredbåndsnett.
Kommuner kan gjennomføre tiltak, og stille krav, både for å redusere sannsynlighet for utfall og
for å begrense konsekvenser av utfall. Robusthet og beredskapstiltak for den digitale
infrastrukturen bør prioriteres på lik linje med robusthet i den øvrige infrastrukturen i fylket.

På denne bakgrunn, foreslås det at følgende konkrete mål legges til grunn for den fylkeskommunale
bredbåndstrategien i Møre og Romsdal:
1. Innen 2020 skal minst 90 % av fylkets husstander og bedrifter ha tilgang til minst 100
Mbit/s nedstrøms kapasitet.
Dette målet samsvarer med det gjeldende nasjonale bredbåndsmålet i regjeringens «Digital
agenda for Norge» (Meld. St. 27 (2015–2016)).
2. Innen 2025 skal alle husstander og bedrifter i Møre og Romsdal som etterspør bredbånd
med minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet ha tilbud om dette til en fast og forutsigbar
kostnad.
Ettersom tilgang til bredbånd har blitt en nasjonal rettighet innen 2025, skal i tillegg alle
husstander og bedrifter i Møre og Romsdal ha tilgang til bredbånd i henhold til den til
enhver tid gjeldene nasjonale leveringsplikten for bredbånd.
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Målsetningen er at flest mulig husstander og bedrifter som etterspør minst 100 Mbit/s nedstrøms
kapasitet skal ha tilbud om fiberbasert bredbånd innen 2025, men tilbud om minst 100 Mbit/s
nedstrøms kapasitet kan også baseres på andre faste eller trådløse aksessteknologier dersom den
enkelte husstand/bedrift sikres minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet.
Den kommende nasjonale leveringsplikten for bredbånd, med tilhørende kapasitetsforpliktelser, vil
sikre at husstander og bedrifter som ikke etterspør bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms
kapasitet innen 2025 likevel har et bredbåndstilbud som gjør det mulig å erstatte gårsdagens
analoge offentlige tjenestetilbud med morgensdagens digitale tilbud etter hvert som
digitaliseringen av offentlig sektor gjør dette nødvendig.
3. Innen 2025 skal alle offentlige arbeidsplasser i Møre og Romsdal ha bredbånd som kan tilby
gigabit-kapasiteter.
Dette målet er viktig for den videre digitaliseringen av offentlig sektor, men offentlig etterspørsel
etter bredbånd som kan tilby gigabit-kapasiteter er også viktig for å legge til rette for mest mulig
fiberutbygging til husstander og bedrifter, samt fiber til basestasjoner i mobilnettene, i alle
kommuner i Møre og Romsdal.
En viktig årsak til at gigabit-kapasiteter er valgt som måleparameter i 2025 for bredbånd til
offentlige arbeidsplasser, i stedet for minst 100 Mbit/s som er definert som måleparameter for
husstander og bedrifter i 2025, er behovsvurderingen i kapittel 4. Figuren øverst på side 27
indikerer at de aller fleste offentlige arbeidsplasser vil ha behov for gigabit-kapasiteter i 2028. Det
anses på denne bakgrunn ikke ambisiøst nok å fastsette 100 Mbit/s-mål for offentlig sektor i 2025.
Det er per i dag naturlig å koble mål om gigabit-kapasiteter til fiberutbygging, men
teknologiutviklingen kan føre til at også mobilnettbaserte løsninger vil gi stabile gigabit-tilbud
innen 2025. Det foreslås derfor et teknologinøytralt mål om bredbånd med gigabit-kapasiteter til
alle offentlige arbeidsplasser i fylket.
4. Det skal være god innendørs og utendørs mobildekning med tilstrekkelig kapasitet i alle
områder hvor folk bor, jobber og ferdes i hele fylket.
Med god innendørs og utendørs mobildekning med tilstrekkelig kapasitet menes at
mobildekningen ikke skal utgjøre et hinder for digitalisering av kommunale og fylkeskommunale
innbyggertjenester, næringsutvikling og attraktive bo- og oppvekstmiljøer i Møre og Romsdal.
Ettersom morgendagens mobilnett (5G-nett) vil kreve mer fiberinfrastruktur til mobiloperatørenes
basestasjoner enn i tidligere generasjoners mobilnett, er det viktig å se målene om mest mulig
fiberutbygging (målene 1-3) i sammenheng med målet om god innendørs og utendørs
mobildekning i hele fylket.
5. Robusthet i fylkets digitale infrastruktur, og tilhørende beredskapstiltak, skal prioriteres på
lik linje med robustheten/beredskapen i den fysiske infrastrukturen (veier, strømnett etc.) i
Møre og Romsdal.
Som følge av økt digitalisering blir det stadig mer samfunnskritisk at den digitale infrastrukturen
er robust og stabil nok, og at konsekvenser av eventuelle utfall blir så små som mulig. Dette
gjelder både for den digitale aksess- og transport-nettinfrastrukturen i fylket.
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På denne bakgrunn bør sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak for den
digitale infrastrukturen prioriteres på lik linje med rassikring av veier og reserveløsninger ved
strømbrudd.
6. Alle kommuner i Møre og Romsdal bør i løpet av 2020 ha utarbeidet en kommunal
bredbåndsplan/-strategi (eller plan/strategi for digital infrastruktur)
Kommunale bredbåndsplaner-/strategier bør ta utgangspunkt i mål og tiltak i den
fylkeskommunale bredbåndstrategien, og inkludere:
• Oppdatert status for mobil- og bredbåndsinfrastrukturen i kommunen mht. dekning,
tilbudte kapasiteter og robusthet, samt informasjon om pågående og planlagte
utbyggingsprosjekter
• Mål for dekning, kapasitet og robusthet i kommunens mobil- og bredbåndsinfrastruktur for
ulike brukergrupper og geografiske områder i kommunen
• Handlingsplan med konkrete tiltak som skal gjennomføres for å oppnå målsetningene om
dekning, kapasitet og robusthet i kommunens mobil- og bredbåndsinfrastruktur
5.2

Roller og ansvar for måloppnåelse – Viktigheten av god samhandling
Som innledningsvis påpekt i denne rapporten har prinsippet om markedsdrevet utbygging av
bredbånds- og mobilinfrastruktur fungert godt siden liberaliseringen av telemarkedet for vel 20 år
siden. Fiberutbyggingen kom tidlig i gang i Norge sammenlignet med mange andre europeiske land,
og norske mobiloperatører har ledet an i utviklingen av nye generasjoner mobilteknologi. Resultatet
har blitt et godt bredbånds- og mobiltilbud i store deler av landet, med begrenset bruk av offentlig
midler. Kommersielle utbyggere av bredbånds- og mobilnett opplever for tiden stor etterspørsel etter
høykapasitetsnett, og dette fører til høy utbyggingsaktivitet.
Samtidig er det fortsatt nesten 20 % av husstandene i Møre og Romsdal som ikke har tilgang til
høykapasitets bredbånd med minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet. En stor andel av disse bor utenfor
byer og tettsteder. Ettersom Telenor har besluttet at kobbernettet skal legges ned innen 2023, blir det
særlig viktig å legge til rette for ytterligere utbygging av høykapasitetsnett til husstander og bedrifter
som i dag benytter Telenors kobbernett.
Både nasjonale, regionale og lokale myndigheter har frem til nå i stor grad overlatt til markedet å ta
stilling til hva som er god nok dekning, kapasitet og robusthet i bredbånds- og mobilnett. I årene
fremover blir disse nettene like viktig og samfunnskritisk infrastruktur som veier, strømnett og vannog avløpsnett. Det tilsier at både staten, fylkeskommuner og kommuner bør ta mer aktive roller, og
samarbeide med de kommersielle nettutbyggerne, for å sikre nødvendig dekning, kapasitet og
robusthet i bredbånds- og mobilinfrastrukturen.
Det blir viktig for fylkeskommunen å legge til rette for at den markedsbaserte utbyggingen av
bredbånds- og mobilnett blir størst mulig i Møre og Romsdal. Den fylkeskommunale
bredbåndstrategien bør derfor konkretisere tiltak som både fylkeskommunen og den enkelte kommune
kan iverksette for å skape gode rammebetingelser og hensiktsmessige samarbeidsmodeller for
ytterligere nettutbygging i årene fremover.
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I tillegg blir god samhandling mellom kommuner, fylkeskommunen og nettutbyggere avgjørende for å
unngå digitale klasseskiller og sikre at alle innbyggere og alle bedrifter i Møre og Romsdal får like
muligheter til fremtidsrettet bredbånd i et stadig mer digitalisert samfunn.
På denne bakgrunn blir tydeliggjøring av roller og ansvar, og et godt samarbeidsklima mellom ulike
interessenter, viktig for å nå målene i den fylkeskommunale bredbåndstrategien.
Møre og Romsdal fylkeskommune kan både spille en viktig koordinator- og pådriverrolle for god
offentlig og privat samhandling i den videre bredbåndsutbyggingen i fylket de kommende årene. Med
utgangspunkt i fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler i henhold til regionreformen, og det
utvidede ansvaret som fylkeskommunen har fått for forvaltningen av de statlige tilskuddsmidlene til
bredbåndsutbygging, er det naturlig at en slik koordinator-/pådriverrolle bl.a. innebærer at
fylkeskommunen:
•

Definerer utbygging av fremtidsrettet digital infrastruktur i hele fylket som et strategisk
satsningsområde for fylkeskommunen, og gjør den digitale infrastrukturen til en sentral del av den
regionale planstrategien, med tilhørende politisk forankring.

•

Oppfordrer og bidrar til at alle kommuner utarbeider bredbåndstrategier/-planer (eller
strategier/planer for digital infrastruktur).

•

Bidrar til regional samhandling gjennom aktivt å medvirke til at det etableres gode
samarbeidsmodeller mellom kommuner og aktuelle nettutbyggere i ulike deler av fylket.

•

Bruker rollen som forvalter av statlige tilskuddsmidler til bredbåndsutbygging i Møre og Romsdal
til å veilede og samarbeide med kommunene om aktuelle utbyggingsprosjekter, fra
prosjektetablering til anbuds- og anskaffelsesfase.

•

Bevilger fylkeskommunale midler, i tillegg til statlige og kommunale midler, og utvikler
tilskuddsmodeller for kommunal og fylkeskommunal samfinansiering (f.eks. ved å stille krav om
at fylkeskommunale midler til konkrete utbyggingsprosjekter forutsetter at den aktuelle
kommunen bevilger tilsvarende beløp) som sikrer at de fylkeskommunale målene for utbygging
av bredbånds- og mobilnett oppnås i hele fylket.

•

Bruker fylkeskommunal innkjøpsmakt når det er nødvendig, og gjennomfører regionale anbuds-/
innkjøpsprosesser (f.eks. basert på den såkalte Haga-modellen eller anskaffelsesmetoden
konkurransepreget dialog) for å forbedre den digitale infrastrukturen i fylket når det anses mer
formålstjenlig en kommunale anbuds-/ innkjøpsprosesser.

•

Sikrer en helhetlig tilnærming til utbygging av fibernett og mobilnett (4G/5G-nett) i ikkekommersielle utbyggingsområder i fylket.

•

Samarbeider med Nødetater og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap for å sikre god
mobildekning som et grunnlag for neste generasjon Nødnett i Møre og Romsdal.

•

Bruker målbildene i Nkoms «ROBIN-rapport» som utgangspunkt for å stille krav til
bredbåndsaktørene for å sikre at transportnettene i og gjennom fylket er robuste og redundante
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nok i et beredskapsperspektiv, i nært samarbeid med fylkesmannens beredskapsavdeling.
•

Årlig evaluerer utviklingen i bredbånds- og mobilutbyggingen opp mot de fylkeskommunale
målene for den digitale infrastrukturen, i nært samarbeid med kommunene, og eventuelt justerer
den fylkeskommunale virkemiddelbruken dersom det viser seg å være nødvendig for
måloppnåelse.

Betydningen av god samhandling for å nå målene for den videre bredbåndsutbyggingen innebærer
dessuten at:
Staten bør oppfordres til å:
•

Øke bevilgningene til bredbåndsdekning i ikke-kommersielle områder, og i større grad prioritere
tiltak som øker robustheten i ekom-infrastrukturen.

•

Etablere en tilsvarende støtteordning for mobildekning som støtteordningen for
bredbåndsutbygging ettersom markedet alene ikke sikrer full mobildekning.

•

Stille strengere krav til mobiloperatørene mht. oppetid/reservestrømskapasitet i mobilnettene. Det
er ikke nok med «forsterket ekom» til knutepunkter i kommunene når liv og helse er avhengig av
at mobilnettene fungerer hos alle brukerne av velferds-/trygghetsteknologiløsninger. Dersom
mobiloperatørene ikke vil ta kostnaden med bedre reservestrømskapasitet på alle basestasjoner,
må staten bevilge midler til dette ettersom de fleste kommuner har ikke økonomisk rammer som
gjør det mulig å prioritere dette.

•

Sikre at statlige etater og virksomheter bruker sin innkjøpsmakt til å bedre ekom-infrastrukturen i
hele landet.
o Eksempelvis kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) spille en viktig
rolle i årene fremover for å bedre dekning og robusthet i ekom-infrastrukturen i Møre og
Romsdal gjennom valg og krav til løsninger for fremtidens nødnett i kommersielle
mobilnett som ikke kun hensyntar DSB’ eget behov, men også skaper grunnlag for bedre
dekning og robusthet i mobilnett i kommuner hvor den kommersielle utbyggingen ikke er
tilstrekkelig for å gi stabile digitale innbyggertjenester til alle.
o Et annet eksempel på en statlig virksomhet som kan bruke innkjøpsmakt for å bedre
dekningen og robustheten i ekom-infrastrukturen i spredtbygde strøk er NRK. Det antas
at NRK de nærmeste årene vil vurdere ulike løsninger for neste generasjons
satellittskyggenett. For digitaliseringen i kommunal sektor vil det være en fordel om
fremtidens løsning på dette området også hensyntar at husstander i den såkalte
«satellittskyggen» har behov for gode og stabile bredbåndsnett i tillegg til TV-signaler.

Kommunene bør oppfordres til å:
•

Utarbeide en tydelig plan/strategi for bredbåndsutbygging i kommunen, som kombinerer
tilrettelegging for kommersiell utbygging, samarbeid/partnerskap med bredbåndsutbyggere,
samarbeid med nabokommuner og dugnadsfibermodeller i ikke-kommersielle områder.

•

Kommunisere verdien og gevinstene av fiberbredbånd til innbyggerne, og inkludere grendelag,
velforeninger etc. som kan spille en viktig rolle i mobiliseringen av egeninnsats fra
grunneiere/innbyggere i utbyggingsarbeidet i ikke-kommersielle områder.
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•

Bidra med kommunale midler som, i tillegg til de statlige Nkom-midlene og eventuelle
fylkeskommunale midler, kan sikre utbygging av ekom-infrastruktur i ikke-kommersielle
områder, samt nødvendig robusthet i kommunens ekom-infrastruktur.

•

Lage retningslinjer for bruk av bredbåndsmidler/søknader om tilskudd til bredbåndsutbygging i
kommunen.

Lokale, regionale og nasjonale bredbåndsutbyggere bør oppfordres til å:
•

Dele informasjon om utbyggingsplaner i den enkelte kommune, slik at all planlagt kommersiell
utbygging kan hensyntas når behovet for offentlige tiltak for å nå bredbåndsmål skal vurderes.

•

Bidra til å utvikle gode samarbeidsmodeller/-relasjoner med aktuelle kommuner for
bredbåndsutbygging i ikke-kommersielle områder.
o Lokale/regionale bredbåndsaktører har stått for mye av fiberutbyggingen i Møre og
Romsdal, og har i mange sammenhenger felles målsetninger med kommunene om å finne
frem til nye samarbeidsmodeller som kan gjøre det økonomisk forsvarlig med
fiberutbygging i områder som frem til nå ikke har blitt ansett som kommersielt
interessante.
o Telenor spiller en særlig viktig rolle i årene fremover som følge av at kobbernettet skal
legges ned innen 2023. Også Telenor vil derfor ha felles målsetninger med kommunene
om å finne frem til nye samarbeidsmodeller som kan gjøre det økonomisk forsvarlig med
fiberutbygging og etablering av ytterligere mobildekning i områder som frem til nå ikke
har blitt ansett som kommersielt interessante.
▪ Telenors svar på fylkeskommunens spørsmål fra i august 2019 knyttet til
nedleggelsen av kobbernettet bør følges opp gjennom videre dialog med Telenor
for å få et best mulig bilde av prosess og konsekvenser på kommunenivå knyttet
til nedleggelsen av kobbernettet.
▪ Tilbakemeldinger fra kommunene sommeren 2019, viser at Ålesund, Skodje,
Haram og Sandøy har inngått avtaler med Telenor om økonomisk bidrag for
utbygging av fiber til definerte områder innen 2020.

Mobiloperatørene bør oppfordres til å:
•

Dele informasjon om planer for videre mobilnettutbygging (4G og 5G) i den enkelte kommune,
slik dette kan hensyntas når behovet for offentlige tiltak for å nå mål om dekning og robusthet i
mobilnettinfrastrukturen skal vurderes.

•

Bidra til å utvikle gode samarbeidsmodeller/-relasjoner med aktuelle kommuner for å bedre
mobildekningen i geografiske områder hvor dekningen ikke er god nok i dag. For å oppnå målet
om god innendørs og utendørs mobildekning i alle områder hvor folk bor, jobber og ferdes i hele
fylket er det nødvendig med godt samarbeid mellom mobiloperatørene og lokale og regionale
myndigheter. Dette er et ambisiøst mål, og det er summen av private og offentlige tiltak og
prioriteringer som kan sikre måloppnåelse.
o Eksempelvis igangsatte Trøndelag fylkeskommune høsten 2018 et prosjekt for å oppnå
god nok mobildekning i hele Trøndelag. Dette prosjektet baserte seg på den såkalte Hagamodellen, og hadde som mål å etablere minst 30 nye basestasjoner over en 3-årsperiode.
Planen var å investere mellom 30 og 40 millioner kroner, og den innledende
prioriteringen av plassering av nye basestasjoner skjedde i kommunene. 33 lokasjoner ble
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identifisert som aktuelle for slike offentlig finansierte basestasjoner. 18 av disse er nå
ferdig bygget og satt i drift, 2 er ferdig bygget og settes i drift om kort tid, mens de
resterende 13 er under planlegging/bygging.
Lokale/regionale e-verk bør oppfordres til å:
•

Bidra til å utvikle gode samarbeidsmodeller/-relasjoner med aktuelle kommuner om
fiberutbygging gjennom å stille til rådighet relevante føringsveier/bygg som kan redusere
kostnader knyttet til ytterligere bredbåndsutbygging, eller gjennom at e-verket står for
finansiering og utbygging av fibernett i egen regi.

Innbyggere og næringslivet i den enkelte kommune bør oppfordres til å:
•

5.3

Bidra til fiberutbygging i ikke-kommersielle områder gjennom dugnadsinnsats og spleiselag.
Lokale ildsjeler og grendelag og lokalt næringsliv kan spille en viktig rolle å for sikre utbygging i
geografiske områder hvor det frem til nå ikke har vært kommersielt interessant med
fiberutbygging.

Nærmere om tiltak og virkemiddelbruk på kommunalt nivå
Som ellers i landet, er det stor variasjon mellom kommunene i Møre og Romsdal, både når det gjelder
størrelse, demografi, topografi og økonomiske rammebetingelser. Dessuten er det forskjeller i aktørog konkurransesituasjonen i bredbåndsmarkedet, noe som bl.a. har bidratt til at omfanget av den
kommersielle utbyggingen varierer mellom kommunene i Møre og Romsdal. Det er viktig å hensynta
lokale fortrinn og utfordringer når en kommune skal velge virkemidler og finne en hensiktsmessig
miks og dosering av de ulike tiltakene.
Samtidig kan alle kommuner, i samarbeid med fylkeskommunen, gjennomføre en rekke tiltak for å
forbedre ekom-infrastrukturen i sitt lokalområde. Noen tiltak innebærer bruk av
kommunale/fylkeskommunale midler, mens mange kan gjennomføres uten at det påløper ekstra
kostnader for kommunen. I den tidligere omtalte KS-rapporten inngår følgende tiltak i en såkalt
kommunal «verktøykasse» for utbygging av ekom-infastruktur14:

14

I KS-rapporten benyttes begrepet ekom-infrastruktur som en samlebetegnelse for bredbånds- og mobilnett, og dette begrepet
er ensbetydende med det som i dette rapporten omtales som digital infrastruktur.
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Hvert av tiltakene i denne kommunale «verktøykassen» er nærmere beskrevet og drøftet nedenfor.
5.3.1

Kommunale planer/strategier for ekom-infrastruktur

En kommunal ekom-plan/-strategi er viktig av flere årsaker:
•

En slik plan/strategi sender et signal til kommersielle utbyggere om hvor og hvordan kommunen
ønsker at den videre utbygging av ekom-nett skal skje. Kommunal tilrettelegging av ekomutbygging er viktig for utbyggere, og et dokument som beskriver hvordan dette skal skje vil kunne
øke forutsigbarheten og utbyggernes investeringsvilje.

•

Ekom-planen kan tas inn som en del av kommuneplanen, slik at ekom-utbygging blir hensyntatt
når annen infrastruktur planlegges.

•

I mange tilfeller vil det være fornuftig å gå sammen med andre kommuner for å øke innkjøpsmakt
og/eller konkurransen blant ekom-utbyggere. Når man vurderer slike samarbeid, vil det være en
fordel å kunne avstemme målsettinger for ekom-infrastrukturen og prinsipper og tiltak for
måloppnåelse ved å sammenligne og koordinere planer/strategier for ekom-utbyggingen.
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Det er utarbeidet en mal for slike planer for digital infrastruktur15, som kommuner kan ta
utgangspunkt i når planer/strategier for ekom-infrastruktur skal lages. Uansett om denne malen følges
slavisk eller ikke, er det viktig at planen dokumenterer status for ekom-infrastrukturen i kommunen,
fastsetter målbilder for både dekning, kapasitet og robusthet i mobil- og bredbåndsnett i kommunen,
samt inneholder en handlingsplan med konkrete tiltak som skal gjennomføres for å oppnå
målsetningene.
Noen kommuner har utarbeidet, eller er i ferd med å utarbeide, digitaliseringsstrategier eller
planer/strategier for såkalte smart kommune-satsninger. Det anses hensiktsmessig at slike
planer/strategier koordineres og kobles med kommunale planer/strategier for ekom-infrastruktur.
5.3.2

Kommunal tilrettelegging av ekom-utbygging gjennom god og kostnadseffektiv tilgang
til fremføringsveier

Fremføringsveier representerer det største kostnadselementet i utbyggingen av ekom-nett. For faste
bredbåndsnett utgjør fremføringskostnaden som regel et sted mellom 60 % og 90 % av samlet
utbyggingskostnad. Kostnaden på fremføring varierer imidlertid vesentlig med ulike metoder, og
offentlig regulering knyttet til fremføring spiller således en viktig rolle for de samlede
utbyggingskostnadene.
I den kommunale «verktøykassen» finnes det flere virkemidler som kommuner kan benytte for å sikre
ekom-utbyggere kostnadseffektiv tilgang til føringsveier. Vi har nedenfor gitt en nærmere beskrivelse
av dette.
Trekkerør for fiber
•
•
•
•
•
•

Kommunen bør alltid legge trekkerør for fiber når det graves av andre hensyn.
Utbyggere bør få muligheten til melde interesse for å legge ned egne trekkerør i forbindelse med
gravearbeid langs veianlegg eller andre kommunale anlegg.
De som ønsker å benytte kommunens trekkrør for egen fiber bør få sjansen til å melde seg innen
en gitt tidsfrist.
Kommunen bør beholde eiendomsretten til rør og anlegg, mens ekom-utbyggere får tilgang til
føringsveiene.
Kommunen bør sikre tilgang til rør for egne eksisterende og fremtidige behov, uavhengig av
hvem som legger rørene.
Når en bredbåndsutbygger etablerer nye nett i kommunen, bør kommunen legge til rette for at
også andre bredbåndsutbyggere gis mulighet til å legge sin infrastruktur i de aktuelle
føringsveiene.

Andre fremføringsveier
•
•

15

Kommunen bør som hovedregel tillate innplassering av basestasjoner og antenner i offentlig eide
bygninger.
Kommunen bør tilrettelegge for utbygging av grunnanlegg til basestasjoner for mobilnett og annet
radiobasert bredbånd i grisgrendte områder (hus/master/strøm etc.).

http://download.insidetelecom.no/Plan_for_digital_infrastruktur.pdf
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•

Bruk av stolper for fremføring av infrastruktur er et viktig supplement til grøfter, og stolperekker
bør være en akseptert fremføringsmetode i kommunen.

Tilgang til og oversikt over eksisterende fremføringsveier
•
•
•

Kommunen bør holde god oversikt over eksisterende fremføringsveier, og bør gi tilgang til
kommunale føringsveier basert på balanserte priser og vilkår.
Kommunale trekkerør bør dokumenteres på en måte som gjør det enkelt for kommunen og ekomutbyggere i ettertid å finne ut hvor disse ligger.
Kommunens fremføringsregime bør i hovedsak legge til rette for konkurranse mellom ekomutbyggere.

Legge til rette for utbygging av nye fremføringsveier
•
•
•

•
•

Kommunen bør operere med moderate krav til gravedybder for trekkerør for fiber, og følge
bestemmelsene i ledningsforskriften16 som trådte i kraft 1. januar 2018.
Kommunen bør operere med balanserte krav til reasfaltering, og akseptere at det kan bli
fargeforskjeller mellom gammel og ny asfalt etter ekom-utbygging.
Kommunen bør være positiv til bruk av såkalt microtrenching (“fresing”), hvor et smalt trekkerør
for fiber freses ned i veibanen. I forhold til tradisjonell graving er slik fresing et mindre inngrep i
veien, og en raskere og langt rimeligere løsning. Fresing benyttes allerede for fremføring til bl.a.
lyskryss, fotobokser og telleapparater.
Kommunen bør akseptere bruk av stedlige masser der denne er god nok.
Kommunen bør tilstrebe rask behandling av søknader om gravetillatelse og tillatelse til etablering
av mobile sendestasjoner.

Behandlingstider og gebyrer
•
•

Kommunen bør tilby tilgang til offentlig eid grunn for rør, kabler og tilhørende koplingsutstyr.
Kommunen bør ha en nøktern gebyrpolitikk hvor utbygger dekker merkostnader som ekomutbyggingen medfører. Det samme prinsippet bør også gjelde for innplassering av teknisk utstyr i
kommunale bygg.

5.3.3

Bruk av kommunal og regional innkjøpsmakt

Det er i hovedsak kommersielle aktører som har stått for utbyggingen av ekom-nett i Norge, og i de
aller fleste kommuner finnes det flere potensielle utbyggere. Kommuner kan oppnå store besparelser
eller andre fordeler (f.eks. større dekning eller bedre robusthet) ved å bruke sin innkjøpsmakt på en
klok måte.
Det kan være gunstig for kommuner å gjennomføre anbudsprosesser i samarbeid med nabokommuner
eller gjennom et regionsamarbeid. Dette vil øke kontraktsverdien for ekom-utbyggerne, noe som kan
føre til at utbyggerne strekker seg lenger for å vinne slike kontrakter sammenlignet med kontrakter for
enkeltkommuner. For ekom-utbyggere vil dessuten slike samarbeidsmodeller kunne gjøre salgs- og
planleggingsarbeidet knyttet til utbyggingen mer kostnadseffektivt.

16

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-11-24-1836
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Det er samtidig viktig for kommuner å forstå aktør- og konkurransesituasjonen i den enkelte
kommune og region, slik at anbudskonkurranser om ekom-infrastruktur legger til rette for at så mange
ekom-utbyggere som mulig vil delta i anbudskonkurransene.
5.3.4

Kommunale og fylkeskommunale tilskudd til utbygging i ikke-kommersielle områder

Selv om kommuner legger til rette for ekom-utbygging gjennom god og kostnadseffektiv tilgang til
fremføringsveier, og bruker kommunal/regional innkjøpsmakt, vil det fortsatt kunne være en
utfordring i mange kommuner at den kommersielle utbyggingen ikke er god nok for å oppnå mål om
dekning, kapasitet og robusthet i ekom-infrastrukturen. Da vil offentlige tilskudd kunne være det
eneste virkemiddelet som kan sikre måloppnåelse.
Det har i flere år blitt bevilget statlige midler til bredbåndsutbygging i ikke-kommersielle områder.
Den statlige tilskuddsordningen åpner opp for kommunal og fylkeskommunal med-finansiering, og
lokal med-finansiering har vært et av Nkoms evalueringskriterier. Det statlige tilskuddet på 149,7
millioner kroner i 2018 har ifølge Nkom17 bidratt til å utløse støtte fra kommuner og fylkeskommuner
på tilsammen 180 millioner kroner. Dette er første gang det kommunale og fylkeskommunale
tilskuddet overgår det statlige. I tillegg utgjorde private finansielle bidrag 98 millioner kroner og lokal
egeninnsats rundt 43 millioner kroner i 2018. Med samlede finansielle bidrag og verdi av egeninnsats
på tilsammen ca. 471 millioner kroner har prosjektene blitt interessante for kommersielle utbyggere.
Nkom antar at kommersielle utbyggere vil bidra med 380 millioner kroner, slik at
bredbåndsprosjekter for over 850 millioner kroner kan realiseres de nærmeste årene basert på de 150
millioner kronene fra Nkoms tilskuddsordning i 2018.
I følge Nkom utgjorde summen av lokal med-finansiering og verdi av egeninnsats 37 % av
prosjektkostnadene i 2018. Det er imidlertid store fylkesvise forskjeller, og andelen varierte fra 25 % i
Hordaland til 50 % i Troms. Det er også betydelige forskjeller i lokal offentlig støtte. I Rogaland
utgjorde den med 0,85 millioner kroner rundt 16 % av den statlige støtten, mens Opplands lokale
offentlig støtte på over 62 millioner kroner var nesten 10 ganger høyere enn den statlige støtten. Den
samlede private støtten på landbasis utgjorde ca. 98 millioner kroner, hvorav 62 millioner kroner bare
i Oppland.
Nkom opplyser at gjennomsnittlig kostnad per tilknytning i 2018 var 49 900 kroner, hvorav statlig
støtte utgjorde 8 700 kroner og kommunal og fylkeskommunal støtte utgjorde 10 400 kroner.
Dette viser at kommunale og fylkeskommunale bevilgninger til bredbåndsutbygging i ikkekommersielle områder kan bidra til økt utnyttelse av midlene fra den statlige tilskuddsordningen, og
kan utløse betydelige kommersielle investeringer i områder hvor det i utgangspunktet ikke var
økonomisk grunnlag for kommersiell utbygging.
5.3.5

Huskeliste for kommuner for å øke ekom-infrastrukturens robusthet

Det er utarbeidet ulike veiledere som kommuner kan se hen til i arbeidet med å øke robustheten i
ekom-infrastrukturen. Vi har nedenfor oppsummert anbefalingene i

17

https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/statlige-midler-gir-17-000-husstander-nytt-eller-forbedret-bredb%C3%A5nd
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•
•
•
•

Nkoms «Robust elektronisk kommunikasjon – veiledning og råd til kommuner» fra 201618
Nkoms «ROBIN-rapport»19 fra 2017
Anbefalinger for pålitelig kommunikasjon fra Direktoratet for e-helse knyttet til tekniske krav for
trygghetsskapende teknologi fra oktober 201620
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) oppdaterte versjon av dokumentet
«Informasjon om Nødnett – innspill til kommunale og regionale ROS-analyser» fra 201921.

I denne oppsummeringen skilles det mellom sannsynlighetsreduserende krav/tiltak for å hindre utfall
av ekom-infrastruktur og konsekvensreduserende krav/tiltak for å minimere sjansene for negative
konsekvenser når utfall har skjedd.

Sannsynlighetsreduserende tiltak
•

Lokale reserveløsninger for strøm

•

Abonnement hos flere tilbydere med uavhengige kjernenett

•

Prioritetsabonnement i mobilnett

•

Satellittkommunikasjon som back-up i krisesituasjoner

•

Robuste/redundante løsninger for trygghetsalarmer og maskin-til-maskin
kommunikasjon. For å sikre pålitelig kommunikasjon mellom teknisk løsning hos
tjenestemottaker og responsløsning anbefales følgende:
o
o
o

Valg av mobiloperatører bør tilpasses lokale dekningsforhold der hvor løsningen skal
benyttes
I områder med begrenset mobildekning bør det være mulig å benytte utstyr som
tilkobles ekstern antenne og/eller mulighet for å benytte SIM-kort fra annen
nettverksleverandør (bytte SIM-kort eller dual-SIM)
Der det er mulig bør fast bredbånd benyttes som en alternativ kommunikasjonskanal

•

Avtal tjenestekvalitet med tilbydere av ekom-nett

•

Benytt flere autonome transportnett for samfunnskritiske funksjoner

•

Legg til rette for diversitet på fiberforbindelser mellom tettsteder

•

Sikre fysisk redundans i transportnettene til tettsteder og strategiske områder

•

Utarbeid en plan for håndtering av 1) tap av dekning i Nødnett og 2) manglende
kunnskap om bruk av Nødnett som en del av det kommunale og regionale ROS-arbeidet

18https://www.nkom.no/teknisk/sikkerhet-og-beredskap/r%C3%A5d-til-brukere/veileder-for-

virksomheter/_attachment/24866?_ts=156db7821fd
19

https://www.regjeringen.no/contentassets/e5a6166743d949e8a703f9feae23dc0f/robin_rapport.pdf

20https://ehelse.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS-2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20tekniske%20krav%20-

%20ver%201.0.pdf
21

https://www.nodnett.no/
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Konsekvensreduserende tiltak
•

Beredskapsplaner
Lag beredskapsplaner som tar høyde for at enkelte scenarier innebærer at flere uønskede
hendelser oppstår samtidig. Beredskapsplanleggingen bør omfatte kartlegging av
kommunikasjonsbehov og hva slags utstyr det kan være behov for i en krisesituasjon.
Opplæring og regelmessige øvelser er viktig.

•

Kontaktinformasjon
Lag telefonlister med alternative telefonnummer som kan brukes i situasjoner med delvis
utfall i elektronisk kommunikasjon. Disse listene må være distribuert som en del av
kriseplanene.

•

Informasjonsdeling
Opprett private e-post adresser (levert som skytjenester) uavhengig av jobbens e-post,
som dokumenteres og er tilgjengelig for å kunne benyttes i en krisesituasjon.

•

Lokalt samband
VHF-radioer kan være et alternativ til fast- mobil- og satellittelefon. Hvis behovet er
stort, kan man anskaffe VHF-radioer som beredskapsutstyr, og i noen kommuner finnes
sikringsradioer og jaktradioer som kan inngå i en lokal beredskapsplan der de lokale
forholdene tilsier det.

•

Satellittkommunikasjon
Satellittkommunikasjon kan inngå i beredskapsplaner.

•

Kommunikasjon med andre etater og sentrale myndigheter
Bruk av krisestøtteverktøy (f.eks. CIM) eller gradert samband, samt ha abonnement hos
flere alternative tilbydere som leverer tjenester over fysisk forskjellig infrastruktur.

•

Nødnett
I hovedsak beregnet for nødetatene (politi, helse og brann), men det er åpnet for at også
virksomheter ut over nødetatene med et beredskapsbehov skal kunne søke om å bli
brukere av Nødnett.

•

Informasjon til befolkningen
Dersom en uønsket hendelse rammer ekom-tjenester, er det viktig å ha rutiner for
hvordan man kan formidle viktige beskjeder til befolkningen. En egen informasjonsplan
for kriser, der tiltak ved bortfall i elektronisk kommunikasjon er ett punkt, er derfor å
anbefale.

•

Varsling og rapportering
Det bør utarbeides en overordnet plan for varsling og rapportering ved langvarige bortfall
av ekom. Denne bør også innbefatte hvordan publikum kan komme i forbindelse med
nødetatene i en gitt situasjon.

•

Øvelser
Gjennomfør øvelser knyttet til bortfall av kraft, tele og informasjon. Erfaringer fra disse
øvelsene kan benyttes til å revidere planverket og oppdatere kommunenes ROS-analyser.
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5.4

Strategi for prioritering av utbyggingsområder med offentlig støtte og rekkefølge på
slik utbygging i årene fremover
5.4.1

Utgangspunkt

Ansvaret for den statlige støtteordningen for bredbåndsutbygging har de senere årene vært forvaltet av
Nkom, i samspill med fylkeskommunene. I henhold til regionreformen vil fylkeskommunene overta
dette ansvaret fra 2020.
Når Møre og Romsdal fylkeskommune nå skal fastsette en strategi for prioritering av
utbyggingsområder med offentlig støtte og rekkefølge på slik utbygging i årene fremover, vil det være
naturlig å se hen til prinsipper og vilkår for den gjeldende støtteordningen for bredbåndsutbygging.
Samferdselsdepartementet ba i februar 2019 Nkom om å gjennomføre tilskudd til bredbånd i 2019 i
tråd med følgende overordnede prinsipper og vilkår:
«Overordnede prinsipper
1. Prosjektene som kan få støtte under ordningen gjelder utbygging av bredbånd i områder
som mangler tilbud om bredbånd med 30 Mbit/s eller høyere, det vil si hvite NGA områder.
Utbyggingen skal gi tilbud om bredbånd med minst 30 Mbit/s nedlastningshastighet.
2. Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for at prosjekter innen eget fylke
gjennomføres i tråd med ordningen
…………………
Vilkår
17. Støtten som gis under ordningen skal være i tråd med gruppeunntaket for
bredbåndsstøtte (GBER).
18. Minst 80 prosent av husstandene i fylket som får tilbud om bredbånd gjennom
denne støtteordningen skal være husstander som mangler et tilbud om bredbånd
med minst 10 Mbit/s eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 Mbit/s basert
kun på Telenors kobbernett (xDSL), gitt at det fortsatt finnes slike husholdninger i
fylket. Nkom kan etter søknad fra fylkeskommunen fravike kravet dersom dette er
nødvendig for å utnytte fylkeskommunens ramme på en effektiv måte.
19. Lokale bidrag skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene for
prosjektene (samlet) som fylkeskommunen innstiller for støtte.
20. Prosjektene som søker om støtte skal være teknologinøytrale, det vil si at det kan
f.eks. ikke stilles krav om fiberbredbånd.
21. Bredbåndstilbudet som etableres gjennom ordningen skal tilbys sluttbruker til en
fastpris som er uavhengig av bruken (dvs. en tilsvarende løsning for mobil som
fastnett med ubegrenset data, eller tilnærmet ubegrenset data, inkludert i
månedsabonnementet til tilnærmet samme pris som fast bredbånd). For eventuelle
tilbud/løsninger basert på trådløst nett («FWA») eller mobilnett skal det i tilbudet
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dokumenteres at løsningen, basert på lokale dekningsanalyser, vil gi stabilt høy
kapasitet også ved høy belastning i nettet.
22. Prosjekter som mottar tilskudd skal etablere et reelt bredbåndstilbud til alle
husholdninger og bedrifter innenfor det geografiske området det søkes om støtte til,
dvs. 100 prosent dekning innenfor det aktuelle området.
Dette betyr f.eks. at dersom det søkes om støtte til utbygging av bredbånd i et gitt
geografisk område, skal prosjekter som mottar slik støtte etablere et reelt tilbud om
NGA-bredbånd til alle innbyggere og virksomheter i det aktuelle geografiske
området som ikke har slikt tilbud fra før.
Områdene skal avgrenses slik at husholdninger/bedrifter eller klynger som
nettstrukturmessig naturlig hører til området inngår i utbyggingsprosjektet. Nkom
kan etter søknad fra fylkeskommunen gi unntak fra dette kravet. Der det er
husholdninger/bedrifter med NGA-dekning innenfor områder som ellers ikke har
dekning, må ikke disse gis tilbud i forbindelse med prosjektet, og slike
husholdninger/bedrifter kan markeres som unntatt i ellers sammenhengende
områder.
23. Støttemidler skal ikke anvendes for å etablere tilbud til fritidsboliger. Dette er ikke til
hinder for at infrastruktur som etableres for å tilknytte husholdninger eller bedrifter
også kan benyttes for å koble til fritidsboliger. Særkostnadene for å etablere
tilknytninger til fritidsboliger skal i så fall skilles ut fra regnskapet for det statsstøttete
prosjektet.
24. Utbyggere med offentlig støtte skal tillate andre tilbydere å koble seg på det aktuelle
nettet til rimelige vilkår, for å tilby bredbånd i tilgrensende områder.
25. Departementet kan gjøre unntak fra disse retningslinjene i særlige tilfeller.»
Dessuten danner følgende kapitteloverskrifter i søknadene for bredbåndstøtte som kommunene har
sendt til fylkeskommunen i 2019 et naturlig utgangspunkt for vurderingen av prioriteringskriterier for
bredbåndsstøtte i årene fremover:
•

Bredbåndstilbud i områder uten bredbånd med minst 10 Mbit/s i dag

•

Forbedringer av bredbåndstilbudet i områder som i dag kun har kobbertilbud fra Telenor

•

Forbedringer av bredbåndstilbudet i områder som i dag ikke har tilbud om bredbånd med 30
Mbit/s eller høyere (NGA)

•

Bekreftelse på at det ikke eksisterer utbyggingsplaner, basert på svar på forespørsel til alle
relevante utbyggere i den aktuelle kommunen/regionen

•

Kostnadseffektiv nettutbygging
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o

Mulighet for utnyttelse av eksisterende infrastruktur og tilrettelegging av ny
framføring

•

Lokal medfinansiering
o Lokale offentlige finansielle midler
o Lokal offentlig personinnsats
o Lokale private finansielle midler
o Lokal privat egeninnsats/dugnad

•

Bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført

•

Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskapning og aktivitet for innbyggere, næringsliv
og besøkende
o Samfunnsgevinster
o Konkrete eksempler på betydning for lokalt næringsliv
o Synergier med mobilutbygging og bedring av mobildekning

•

Prosjektet må oppfylle kravene i ledningsforskriften

5.4.2

Forslag til strategi for prioritering av utbyggingsområder og rekkefølge på utbyggingen

Den eksisterende støtteordningen fungerer godt, og det anses derfor ikke nødvendig med store
endringer i kriterier og vilkår for utvelgelse og prioritering av utbyggingsprosjekter når
fylkeskommunen får et større ansvar for forvaltningen av de statlige bredbåndsmidlene fra 2020.
Samtidig er det slik at det historisk sett har blitt foretatt visse justeringer i kriteriene/vilkårene for de
årlige tildelingene av statlige bredbåndsmidlene, bl.a. som følge av markedsmessig og teknologisk
utvikling. Det er derfor naturlig å vurdere om det også for kommende år er hensiktsmessig å gjøre
noen slike justeringer når fylkeskommunen nå skal fastsette en strategi for prioritering av
utbyggingsområder i Møre og Romsdal de nærmeste årene.
I tillegg til å vurdere eventuelle justeringer i de etablerte kriteriene for bredbåndsstøtte, bør det
vurderes om prioriteringskriteriene skal gis lik vekt i fremtidige vurderinger av utbyggingsområder
med offentlig støtte, eller er noen av kriteriene anses å være viktigere enn andre. 2019-versjonen av
departementets prinsipper for forvaltning av de statlige bredbåndsmidlene inneholder ikke en slik
vekting, men Nkom-dokumentet «Beskrivelse av tilskuddsordning for bredbåndsutbygging» fra 2016
viser at følgende vektlegging av kriterier den gang ble lagt til grunn for tildelingen av bredbåndsstøtte:
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Markeds- og teknologiutviklingen tilsier at det er behov for å vurdere denne vektingen på nytt. Vi vil
særlig fremheve følgende forhold som taler for en annen vekting i dag enn i 2016:
•

Som følge av Telenors beslutning om å legge ned kobbernettet bør pkt. 1 og 5 fra vektingen i
2016 innrettes mot å sikre tilbud om NGA-bredbånd (dvs. minst 30 Mbit/s nedstrøms
kapasitet, med mulighet til oppgradering til minimum 100 Mbit/s innen 2025)) til husstander
som i dag ikke har fiber- eller HFC-dekning. I praksis vil det si å legge til rette for at alle
husstander og bedrifter som i dag ikke har tilbud om NGA-bredbånd enten får tilbud om fiber
eller mobilnettbaserte løsninger for hjemmebredbånd som er tilpasset morgendagens
behov/krav ettersom det ikke vil bli etablert nye HFC-nett.

•

Det blir dessuten stadig viktigere å se videre fiberutbygging og bedre mobildekning i
sammenheng. Det tilsier at offentlig støtte til fiberprosjekter som både øker NGA-dekningen
der folk bor og arbeider, og samtidig bedrer mobildekningen og kapasiteten i mobilnettene i
det aktuelle geografiske området gjennom fiber til flere basestasjoner, bør gis høyere prioritet
enn det som følger av pkt. 6 i vektingen fra 2016.

•

Pkt. 2, 3 og 6 i 2016-vektingen henger nært sammen, og bør vektes opp:
o Dagens støtteordning krever at lokale bidrag utgjør minimum 25 % av totale
prosjektkostnader, men det er ikke eksplisitt uttrykt i vilkårene for dagens ordning at
lokale bidrag ut over 25 % øker sjansen for å få statlig bredbåndsstøtte.
o Dersom lokale bidrag vektlegges i større grad, og størrelsen på de lokale bidragene
får mer å si for prioriteringen av hvilke prosjekter som skal få statlig bredbåndsstøtte,
vil det kunne stimulere til økt lokal innsats og gi mer kostnadseffektiv utbygging som
kan utløse kommersielle investeringer som ellers ikke ville blitt gjennomført.
o For ytterligere å stimulere til høyest mulig lokale bidrag, kan fylkeskommunen
eksempelvis forplikte seg til å bevilge tilsvarende beløp til bredbåndsutbygging som
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størrelsen på kommunale bidrag. Som omtalt i kapittel 5.3.4 kan dette bidra til økt
utnyttelse av midlene fra den statlige tilskuddsordningen, og kan utløse betydelige
kommersielle investeringer i områder hvor det i utgangspunktet ikke var økonomisk
grunnlag for kommersiell utbygging.
•

Pkt. 4 foreslås tatt ut som kriterium i en slik vektlegging.
o Det er naturligvis viktig å sikre at offentlige midler går til prosjekter som er
bærekraftige i den forstand at nettene som bygges ut med slike midler faktisk vil bli
benyttet til å tilby bredbåndstjenester. Dette bør imidlertid være et kriterium for i det
hele tatt å bli vurdert som kandidat for støttemidler, på lik linje med kravet om at
ledningsforskriften følges, og ikke et kriterium som gis en viss prosentvis vekting i en
helhetsvurdering.

På denne bakgrunn foreslås det at følgende prinsipper danner grunnlag for fylkeskommunens
strategi for prioritering av utbyggingsområder og rekkefølge på utbyggingen de nærmeste årene:
1. Det overordnede prinsippet i dagens støtteordning om at offentlig støtte skal gis til
bredbåndsutbygging i områder som mangler tilbud om NGA-bredbånd (dvs. minst 30 Mbit/s
nedstrøms kapasitet) bør videreføres.
Gitt det foreslåtte fylkeskommunale målet om minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet til alle
som etterspør dette innen 2025, bør det videre vurderes å prioritere utbyggingsprosjekter som
i tillegg til å sikre minst 30 Mbit/s nedstrøms kapasitet ved etablering kan oppgraderes til
minst 100 Mbit/s nedstrøms kapasitet innen 2025.
2. Som følge av Telenors beslutning om å avvikle kobbernettet innen 2023, bør
fylkeskommunen sammen med kommunene legge til rette for at det i størst mulig grad tilbys
kommersielt baserte erstatningsprodukter (fiber eller mobilnettbaserte løsninger for NGAbredbånd) i områder hvor det i dag kun tilbys bredbånd via Telenors kobbernett. Dersom dette
i unntakstilfeller ikke er mulig å få til, bør offentlig støtte til utbygging av NGA-nett i
områder som står uten tilbud om bredbånd når kobbernettet legges ned prioriteres.
3. Offentlig støtte til videre utbygging av NGA-bredbånd i områder hvor det i dag både er
utfordringer med NGA-dekningen og mobildekningen bør innrettes slik at den offentlige
støtten både bidrar til full NGA-dekning der folk bor og arbeider, og samtidig bedrer
mobildekningen og kapasiteten i mobilnettene i det aktuelle geografiske området.
4. Den offentlige bredbåndsstøtten bør innrettes slik at både offentlig og privat
kommunalt/lokalt engasjement og interesse for bredbåndsutbygging stimuleres mest mulig:
a. Prosjekter i kommuner som har utarbeidet en kommunal bredbåndsplan/-strategi bør
prioriteres
b. Prosjekter hvor kommunen bidrar med økonomiske midler ut over minimumskravet
til lokale bidrag på 25 % bør prioriteres.
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c. Prosjekter med betydelig dugnadsinnsats og/eller spleiselag med høy egenbetaling fra
husstander og bedrifter bør prioriteres.
d. Prosjekter hvor kommunen er opptatt av å legge til rette for videre utbygging av
NGA-bredbånd gjennom god og kostnadseffektiv tilgang til offentlige
fremføringsveier bør prioriteres.
5. Prosjekter hvor offentlig støtte bidrar til å «fullføre» utbyggingen av NGA-bredbånd i en
kommune eller et geografisk område, dvs. bidrar til at det etableres et tilbud til alle husstander
og bedrifter som etterspør NGA-bredbånd i det aktuelle området, bør prioriteres.
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6

Bredbåndsdekning på kommunenivå

6.1

Nye Ålesund kommune (Ålesund, Skodje, Ørskog, Haram og Sandøy)
Ålesund – 10 Mbit/s

Ålesund - 30 Mbit/s
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Ålesund - 100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Kartet er delvis rett. Borgundgavlen er no fullt utbygd ut med fiber, og Eikenosen / Røssevoll
er i allefall delvis bygd ut, men spreidd busetnad gjer det ulønsamt å levere til enkelte
eigedommar slik at det kan vere stadvis mangel på dekning. Nye Ålesund kommune har
inngått avtale med Telenor om eit økonomisk bidrag for at Taftasundet og Hesseberg, jf. kart,
skal få eit fiberbasert breibandstilbod til fastbuande i løpet av 2020.
2) Så vidt vi veit er det generell tilgang til fiberbasert breiband i for næringslivet i Ålesund
kommune, med eit geografisk unntak av Lille Kalvøy, der det er ei reiselivsbedrift
(fjordhytter, båtservice). Dette forutsatt at dei er villige til å betale «næringslivspris» for
tenesta. Typisk betyr dette at dei må yte anleggsbidrag for tilknytning, lang bindingstid og 24 gonger gjengs abonnements-avgift for privatmarknaden.
3) Ja, Ålesund kommune har etablert eit eige fiberanlegg og fiberrør-infrastruktur ved å utnytte
mulighetene når det likevel skulle byggast gangvegar, VA-grøfter osv. Dette har blitt utnytta
av Telenor, Globalconnect/Broadnet, Tafjord m.fl. for å redusere kostnadane ved
fiberutbygging, samtidig som ein har greid å dekke det meste av kommunens eige behov for
fiber mellom kommunale bygg. Kommunale rør er tilgjengelege som framføringsveg for fiber
for teleoperatørar.
4) Største utfordringa mtp. manglande fiberdekning i Ålesund er privatmarknaden
Aspøy/Sentrum som vist på kart. Ålesund sentrum/Aspøya er prega av tett busetnad, støypte
fortau (ofte med varmekablar), få stolpar tilgjengelege for (billige) luftstrekk og til dels
brustein i gatene (ofte under eit lag asfalt) som hindrer mikrogrøfting. For at fiberutbygging
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skal bli lønsam nok, prøver aktørane å vente til det skal utførast anna anleggsarbeid i gatene
som t.d. utskifting av VA-rør. Det gjer at fiberutbygging her skjer i sakte tempo, og punktvis.
For øvrig er det i randsonene det vil mangle noko fiberdekning – som Alvika, Røssevoll, Lille
Kalvøy.
5) Det er fiberdekning som er savna i desse områda.
6) Avvikling av kopparnettet gjer at det må settast inn store ressursar for å systematisk erstatte
xDSL i sona Sentrum/Aspøya i løpet av 2 år for eit større tal på husstandar. Det er ingen
koordinering mellom utbyggerane – dei enklast tilgjengelege bygga kan bli tilknytta både
Telenor, Tafjord, og NordvestFiber sin fiberinfrastruktur, mens andre risikerer å ikkje bli
tilkopla fibernett før det eventuelt blir satt i gang anna anleggsarbeid/rørutskifting i vegen.
7) Ålesund kommune har gjennom eKommune-samarbeidet med 7 andre kommuner hatt felles
digitaliseringsstrategi. Det arbeidast no vidare innanfor rammene for den nye kommunen, og
det er lagt strategiske digitaliseringsmål i følgje med samanslåinga som bygga på måla frå det
politiske grunnlagsdokumentet for samanslåinga, intensjonsavtalen. I intensjonsavtalen var
det og fastsatt at ein skulle bruke inntil 30 mill kr til utbygging av breiband til innbyggarane,
noko som blei gjennomført våren 2019, jf merknader om avtaler med hhv. Telenor og
Nordvestnett.
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Skodje – 10 Mbit/s

Skodje – 30 Mbit/s
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Skodje – 100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Kartet viser rett status p.t. Det er inngått avtale med Telenor om eit økonomisk bidrag for at
dei områda som manglar det dag skal få fiberdekning, med unntak av Apalvika og Solnør som
kanskje lettast/billigst kan knyttast til Nordvestnett sin fiberinfrastruktur.
2) Ja, både Telenor og Nordvestnett har eit relativt omfattande overordna fiberanlegg som
dekker større deler av kommuna.
3) Ja, Skodje kommune har etablert eit fiber- og trekkerøranlegg i Skodje sentrum som er stilt til
disposisjon for Nordvestnett og brukt til lokal fiberutbygging.
4) Vi antar at pågåande utbygging vil dekke så godt som alle husstandar i Skodje kommune,
med unntak av Apalvika og Solnør som kan bli utsatt til seinare.
5) Primært er det fiberbasert breiband som det er behov for.
6) Antar at det er manglande kundegrunnlag og store utbyggingskostnadar som gjer at det ikkje
er bygd ut kommersielt fibertilbod i området.

7) Skodje kommune har gjennom eKommune-samarbeidet med Ålesund og 6 andre kommuner
hatt felles digitaliseringsstrategi. Det arbeidast no vidare innanfor rammene for den nye
kommunen, og det er lagt strategiske digitaliseringsmål i følgje med samanslåinga som bygga
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på måla frå det politiske grunnlagsdokumentet for samanslåinga, intensjonsavtalen. I
intensjonsavtalen var det og fastsatt at ein skulle bruke inntil 30 mill kr til utbygging av
breiband til innbyggarane, noko som blei gjennomført våren 2019, jf merknader om avtaler
med hhv. ved Telenor og Nordvestnett.
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Ørskog – 10 Mbit/s

Ørskog – 30 Mbit/s
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Ørskog – 100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Kartet viser rett status p.t. Det er inngått avtale med Nordvestnett om økonomisk bidrag for at
alle områda som manglar det skal få tilbod om fiberbasert breiband.
2) Ja, Nordvestnett har/vil få eit relativt omfattande fiberanlegg som dekker større deler av
kommuna og kan tilbydast næringslivet.
3) Kommunen har noko eigen rørinfrastruktur mellom rådhus og skuleområdet og i området
Amdam, men ikkje spesielt nyttig for Nordvestnett i samband med ei kommersiell
fiberutbygging.
4) Vi antar at pågåande utbygging vil dekke så godt som alle husstandar i Ørskog kommune.
5) Etter det vi kjenner til vil både fiber- og mobildekning bli tilfredstillande.
6) Antar at det er manglande kundegrunnlag og store utbyggingskostnadar som gjer at det ikkje
er bygd ut kommersielt fibertilbod i området.
7) Ørskog kommune har gjennom eKommune-samarbeidet med Ålesund og 6 andre kommuner
hatt felles digitaliseringsstrategi. Det arbeidast no vidare innanfor rammene for den nye
kommunen, og det er lagt strategiske digitaliseringsmål i følgje med samanslåinga som bygga
på måla frå det politiske grunnlagsdokumentet for samanslåinga, intensjonsavtalen. I
intensjonsavtalen var det og fastsatt at ein skulle bruke inntil 30 mill kr til utbygging av
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breiband til innbyggarane, noko som blei gjennomført våren 2019, jf merknader om avtaler
med hhv. ved Telenor og Nordvestnett.
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Haram – 10 Mbit/s

Haram – 30 Mbit/s
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Haram – 100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Kartet viser i hovedsak rett status p.t. Nye Ålesund kommune har inngått avtale med Telenor
om eit økonomisk bidrag for at store deler av Haram kommune skal få tilgang til fiberbasert
breiband i løpet av 2020.
2) Ja, det mest interessante er at Telenor har eit relativt nytt fiberanlegg som går over øyane,
kjem frå Harøya i nord og går vidare til Vigra i sør, som blir brukt av kommune og bedrifter, i
tillegg til å forsyne GSM-basestasjonar og Telenorsentralar. Tilsvarande har
straumleverandøren Nordvestnett eit OPGW-type fibernett som blir brukt til styring av
komponentar i straumnettet samt til mating av eit kommersielt utbygt fibernett på Fjørtofta /
Harøya.
3) Nei.
4) Under forutsetning av at Telenor gjennomfører avtalt utbygging så gjenstår hovedsakleg
Haramsøya unntatt Austnes og Skuløya unntatt eit område på Flem. Dessuten området
Helland/Skulstad/Remme som har eit avgrensa trådlaust nett til ca 50% av husstandane basert
på 5GHz radio, levert av ein lokal tilbydar. Det er heller ikkje gjort eit utbyggingsvedtak for
Pergjerdet/Klokset.
5) Primært er det ønskeleg med fiberbasert breibandstilbod i alle nemnde kartpolygon.
6) Det manglar kundar til å forsvare grunnlagsinvesteringane for ein fiberbasert infrastruktur.

63

7) Haram kommune har gjennom eKommune-samarbeidet med Ålesund og 6 andre kommuner
hatt felles digitaliseringsstrategi. Det arbeidast no vidare innanfor rammene for den nye
kommunen, og det er lagt strategiske digitaliseringsmål i følgje med samanslåinga som bygga
på måla frå det politiske grunnlagsdokumentet for samanslåinga, intensjonsavtalen. I
intensjonsavtalen var det og fastsatt at ein skulle bruke inntil 30 mill kr til utbygging av
breiband til innbyggarane, noko som blei gjennomført våren 2019, jf merknader om avtaler
med hhv. ved Telenor og Nordvestnett.
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Sandøy – 10 Mbit/s

Sandøy – 30 Mbit/s
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Sandøy – 100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Kartet viser rett status p.t. Men det pågår fiberutbygging til dei fleste husstandar på Harøya og
Finnøya i regi av Sandøy Installasjon AS med Tafjord Marked AS som operatør. Utover det
har Nye Ålesund kommune inngått avtale med Telenor om eit økonomisk bidrag for at også
Sandøya og Ona skal få eit fiberbasert breibandstilbod til fastbuande i løpet av 2020. Orta blir
overført til Aukra kommune f.o.m. 1.1.2020 og er ikkje med i våre planar. Men visstnok skal
det leggast ein fiberkabel i sjø til Orta i samband med eit oppdrettsanlegg, uten at vi har
kjennskap til om dette vil medføre eit tilbod til innbyggerane.
2) Ja, Telenor har eit relativt nytt fiberanlegg som går frå nord til sør på Harøya som blir brukt
av kommuna og bedrift(er) på Steinshamn, i tillegg til å forsyne GSM-basestasjonar.
3) Ja, Sandøy kommune har etablert eit fiberanlegg mellom skule, rådhus og Telenorsentral på
Steinshamn.
4) Vi antar at pågåande utbygging vil dekke så godt som alle husstandar i Sandøy kommune,
med unntak for Orta. Sandøy kommune har mange fritidsbustadar, tilrettelagde turistfasilitetar
og mykje småbåt-aktivitet, så det er ønskeleg med betre mobildekning og tilbod om mobilt
breiband, særleg i den nordlegaste delen av området.
5) Den mobile breibandsinfrastrukturen bør utvidast med ein basestasjon som dekker området
rundt Ona og vest for Bjørnsund betre. Nordsida av Ona manglar tilfredstillande
mobildekning, området rundt har avgrensa kapasitet som følge av lang avstand til aktuell
basestasjon, den er plassert på fjellet Harøyburet sør på Harøya.

66

6) Antar at det er manglande kundegrunnlag og store utbyggingskostnadar som gjer at det så
langt ikkje har blitt etablert god mobil-dekning i dette området.
7) Sandøy kommune har gjennom eKommune-samarbeidet med Ålesund og 6 andre kommuner
hatt felles digitaliseringsstrategi. Det arbeidast no vidare innanfor rammene for den nye
kommunen, og det er lagt strategiske digitaliseringsmål i følgje med samanslåinga som bygga
på måla frå det politiske grunnlagsdokumentet for samanslåinga, intensjonsavtalen. I
intensjonsavtalen var det og fastsatt at ein skulle bruke inntil 30 mill kr til utbygging av
breiband til innbyggarane, noko som blei gjennomført våren 2019, jf merknader om avtaler
med hhv. ved Telenor og Nordvestnett.
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6.2

Nye Fjord kommune (Norddal og Stordal)
Norddal – 10 Mbit/s

Norddal – 30 Mbit/s
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Norddal 100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
Sentrum av Valldal, Linge og Lingåsen, Tafjord, Norddal (område 3 og 4, kart side ), Fjørå (område
7, kart side ) og Vika (område 7A, kart side ) og Myklebost/Omnos er bygde ut eller i ferd med å bli
bygde ut med fiber,
Alle andre område har i dag tilbod om DSL-breiband via Telenors koparnett. Telenor har varsla at dei
sluttar å vedlikehalde og kjem til å leggje ned fleire sentralar i Norddal dei næraste to åra:
• Eidsvatnet i Eidsdal, nedlagt frå 31.12.2020
• Grønning i Valldal, nedlagt frå 31.12.2020
• Omnos i Valldal, nedlagt frå 31.12.2020
• Tafjord, nedlagt frå 31.12.2020
• Eidsdal, stopp i feilretting frå 01.05.2019
• Norddal, stopp i feilretting frå 01.05.2019
Områda i Norddal med behov for breibandsutbygging er markerte på karta nedenfor.
Områdenummereringa viser til områdeinndelinga i breibandsplanen for Norddal kommune, vedteken
av kommunestyret i Norddal våren 2015. Berre delar av planen er gjennomført eller i ferd med å bli
gjennomført til no (område 3–4, Norddal–Litleåsen/Storåsen), 7A, Vika–Ytterli–Ruset, 7, Fjørå,
Selboskar, Hauge, Sætra) og Eidsdal sentrum, delvis av TAFJORD aleine, eller med anleggsbidrag frå
Norddal kommune.
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Det er utarbeidd kalkylar, og delvis også prosjektering, av resterande utbygging, men finansiering
manglar.
Område 1, 2 5A og 5 er med i søknaden frå Fjord kommune om breibandsmidlar frå den statlege
støtteordninga i 2019.
Karta på side 2-3 er henta frå breibandsplanen til Norddal kommune og viser planlagde
utbyggingsområde med skravering for spesielt dårleg breibandsdekning med DSL over Telenors
kopparnett. I dei skraverte områda er det dekning med låg kapasitet (under 5–10 Mbit/s) eller ikkje
noko tilbod i det heile.
Teopografien gjer at fleire område i Norddal har dårleg eller manglande mobildekning. Lokale
topografiske tilhøve gjer at somme hol i dekninga ikkje går fram av dekningskarta.
Side 3: Område i breibandsplanen, Valldal–Fjørå,
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Side 4: Område i breibandsplanen, Eidsdal–Norddal
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Side 6: Eidsdal – område 1
Under 100 Mbit/s
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Side 7: Eidsdal – område 2
Under 100 Mbit/s
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Side 8: Valldal – område 5 og 5 A
Under 100 Mbit/s
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Side 9: Valldal – område 6 og 8
Under 100 Mbit/s
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Stordal – 10 Mbit/s

Stordal – 30 Mbit/s
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Stordal – 100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
•

Området frå sentrum til Øvrebust er bygd ut med fiber.

•

Dei andre områda får i dag anten DSL-breiband via Telenors kopparnett, som er i ferd med å
bli lagt ned, og frå eit lokalt radiobreiband med avgrensa kapasitet.

•

Topografien gjer at mobildekninga er varierande mange stader. Det er ikkje alle
“dekningshola” som går fram av dekningskarta til Telenor og Telia.

•

Område med behov for vidare utbygging er markert på kartet på side 5. Det gjeld heile
Stordal sett bort frå utbygd område i sentrum, og Dyrkorn.

•

Det er utarbeidd kalkyle for fiberutbygging i heile området. Finansiering manglar, men ligg
inne i søknaden om breibandsmidlar frå den statlege ordninga i 2019.
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Side 5: STORDAL Under 100 Mbit/s
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6.3

Volda kommune (før sammenslåing med Hornindal fra 1. januar 2020)
10 Mbit/s

30 Mbit/s
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100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Er det samsvar mellom vedlagde dekningskartet og den faktiske husstandsdekninga i kommunen?
Eventuelle avvik kan anten markerast på vedlagde kart eller skrivast som tekst.
a. Under 10Mbit/s nedstrøms kapasitet: Når det gjeld Volda sentrum er den korrekt. For alle
bygder rundt Volda sentrum er dekningskartet noko optimistisk.
i. I søknadsrundar for bygder langs E39 inn Austefjorden, Dravlaus i Dalsfjorden, og
bygdene/områda ved Bjørkedalen og Straumshamn vart det gjort målingar som synar
at mobildekninga er veldig varierande, både når det gjeld dekning og kapasitet.
Mobildekninga synar seg varierande gjennom døgnet og avhengig av vær.
ii. Det vart også avdekka at internett gjennom koparnettverket (ADSL) også hadde
svært varierande tenestekvalitet gjennom døgnet.
b. Kommunen er gjort kjent med kommersiell utbygging av FTH for delar av Folkestad og
Lauvstad. Her vil nok kapasiteten vert svært bra for dei som får tilgang til dette.
2) Kommunen har næringsverksemd i mange bygder, og kommunen er i gang med kartlegging av
desse, og vil såleis kvalitetssikre dette betre. Kvalitetssikringa er under utføring i samband med
etablering av Temaplan for Breiband i Volda kommune.
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3) Volda kommune har eigarskap i mørk fiber der fiberanlegget er eigd av kommersielle aktørar. I
tillegg har vi noko eigen-eigd fiber. Denne blir dokumentert no i samband med etablering av
Temaplan for Breiband i Volda kommune.
4) Kommunestyret har vedteke å prioritere områder som mister tilgang til internett som følgje av
Telenor si modernisering av telenettet. Kommunen er i dag berre varsla om nedlegging av koparnettet
i Bjørkedalen og Straumshamn. Kommunen har bedt om meir informasjon frå Telenor når det gjeld
områder som ikkje er varsla lagt ned p.t.
5) Det er samsvar mellom dårleg dekning og kapasitet for dei områda som Telenor har koparnett.
6) Kommunen kjenner ikkje forretningsmodellane til dei kommersielle aktørane, men vi har blitt gjort
kjend med at manglande infrastruktur fram til bygdene gjev svært høg utbyggingskostnad. Dette er ein
årsak til at kommunen no satsar på utbygging av infrastruktur til kommunale einingar. Kommunen då
tilby kommersielle aktørar tilgang til infrastruktur.
7) Volda kommune har saman med dei andre kommunane på søre Sunnmøre ein vedteken
Digitaliseringsstrategi. Denne set føringar for digitaliseringsarbeidet i kommunen, samstundes som
kommunen no etablerer ein eigen temaplan for breiband der vi skal kartlegge og prioritere områder
for søknadsrundar og utbygging.
a. Kommunen har tatt i bruk digital teknologi innanfor Helse og Omsorg, Oppvekst, og
Samfunnsutvikling. For at kommunen skal kunne tilby dette til alle innbyggjarar er vi
avhengige av ein godt utbygd infrastruktur som stettar behova for velferdsteknologi, digitale
læremiddel, sjølvbetjening osb.
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6.4

Giske kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s
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100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Giske Kommune har tatt en gjennomgang av vedlagte dekningskart og kartet er i tråd med vår
egen oppfatning av dekningen i kommunen. Å få dette kontrollert skikkelig vil kreve mye
ressurser som vi ikke har for øyeblikket, men dekningen kartet viser fremstår som realistisk.
2) Giske Kommune anser dekningen som OK i næringsområdene. Kartet virker realistisk utfra vår
egen oppfatning av dekningsgraden. Derimot syns vi dekningskartet hadde for svak dekning
rundt området til Ålesund Lufthavn Vigra, og området rundt Gjøsund industriområde.
Vi er også litt i tvil om kvaliteten for Gikse og Øygardshavna, Godøya-Geilevika og Alnes Fyr
og Opplevelsessenter. Er disse områdene godt nok dekket? Generelt opplever vi at det er Vigra
som er dårligst dekket av våre 4 øyer.
3) Giske Kommune opplever at det er OK dekning rundt offentlige lokasjoner. For vår del er denne
oversikten satt vekk til Ålesund som har bedre kontroll.
4) Giske Kommune mener at skal noe spesielt område i kommunen prioriteres så bør det være Vigra.
Av de 4 øyene i vår kommune er det Vigra som har dårligst dekning.
5) Dette er delvis ukjent for oss. Dekningen er kjent men kapasiteten er ukjent.
6) Det har generelt vært manglende kommersiell satsing i dette området. Og derfor har ikke
utbyggingen kommet lenger.
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7) Giske Kommune har hatt en kommnal bredbåndsstrategi. Den planen er ikke oppdatert og ikke et
verktøy som kan brukes til videre utbygging for øyeblikket.
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6.5

Hareid kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s
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100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
Generelt kan det seiast at kommunane i Møre og Romsdal også i år har hatt høve til å
søkje om støtte til breibandsutbygging. Hareid kommune har levert slik søknad også i år.
Søknaden er sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune og ein synar til søknaden for
meir utfyllande informasjon om behovet for utbygging i kommunen.
Det kan og seiast at val av tidspunkt for undersøkinga ikkje har vore det beste, på grunn
av ferieavviklinga. Svara på dei til dels komplekse spørsmåla er å finne lenger nede,
men ber heilt klart preg av at sentrale ressurspersonar, inkludert underteikna, har vore
lite tilgjengelege i perioden.
1) Ein har ingen særskilte merknader i høve spørsmålet.
2) Ingen kjende.
3) Ingen kjende.
4) Syner til kommunen sin søknad om breibandsmidlar. Denne er tilgjengeleg hjå Møre
og Romsdal fylkeskommune. Søknaden synleggjer kva område kommunen ynskjer å
prioritere i høve offentleg støtte til breibandutbygging og kva vi på søknadstidspunktet
kjende til av kommersielle utbyggingsplaner.
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5) Sjå punkt 4.
6) Det er fordi kommersiell utbygging berre skjer i område der det ligg føre eit
kommersielt grunnlag for utbygging.
7) Nei
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6.6

Herøy kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s
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100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Samsvar mellom dekningskart og husstandsdekning:
2) Bredbåndsdekning for bedrifter / næringsbygg:
3) Offentlig bredbåndsnett:
4-6)
Spørsmål 4-6 besvares samlet under per aktuelle utbyggingsområde. Områdene er markert i vedlagt
kart. Prioriterte områder for bredbåndsutbygging i Herøy kommune:
Runde: Øya Runde mangler i dag grunnleggende dekning i området Goksøyr, mens resten av øya har
grunnleggende dekning på ca 10 Mbit/s. Runde er et yndet turistmål, og både kommune og
reiselivsnæring opplever at dagens bredbåndstilbud ikke er godt nok for å dekke behov for både
næringen og turistene. I tillegg skaper den dårlige dekningen utfordringer for forskningssenteret
Runde miljøsenter.
I tillegg til den dårlige bredbåndsdekningen, har området mobilnett levert over radiolink. Dette betyr
at i perioder med stor belastning oppleves mobilnettet ustabilt og kapasiteten langt dårligere enn i
mindre aktive perioder. Dette gjør at mobilt bredbånd pt ikke oppleves som et godt alternativ for
innbyggere og næringsliv.
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Herøy kommune har, i forbindelse med nasjonal tilskuddsordning for bredbåndsutbygging i 2019,
gjennomført undersøkelser knyttet til utbygging på Runde. Ingen tilbydere har planer om utbygging
av høyhastighetsbredbånd på Runde, og man antar at årsaken til dette er den høye enhetskostnaden
samt de venta store kostnadene knyttet til fremføring med sjøkabel dersom fiber skulle velges som
utbyggingsteknologi. Ettersom det ved fiber er mulig å få til synergi mot mobilbasestasjon også, så
kan dette være den beste løsningen samfunnsøkonomisk sett, men for en utbyggers
bedriftsøkonomiske hensyn er det behov for både kommunale og statlige bidrag, samt dugnadsinnsats
fra innbyggerne, for å forsvare utbygging i området.
Remøyholmen: Remøyholmen ligger mellom Leinøya og Remøya og krysses av Fv. 18. På
Remøyholmen er i underkant av 10 husstander lokalisert midt på holmen innenfor et rektangel på ca
220 x 130 meter. Ettersom det er høyhastighetsbredbånd i områdene nord på Leinøya og på Remøya,
antar man at det finnes transportfiber i fylkesveien som kan benyttes som utgangspunkt for fremføring
av høyhastighetsbredbånd til husstandene på Remøyholmen, men at enhetsskostnaden kan være
høyere enn utbyggeren finner bedriftsøkonomisk forsvarlig.
Herøy kommune mener at utbygging til området burde kunne løses ut ved hjelp av lokal innsats eller
offentlig tilskudd, og mener at området bør inkluderes i videre bredbåndsplaner for Møre og Romsdal.
Tjørvåg – Dragsund: Dekningskartet viser at området har grunnleggende dekning på omkring 10
Mbit/s. Noen husstander, spesielt lokalisert rundt industriområdet på Dragsund, har et tilbud om
mellom 30 og 100 Mbit/s.
Dialog med Tussa IKT viser at de har bygget ut fiber i området i 2012-2013. Utbyggingen skal dekke
hele området som fremstår som å mangle dekning, og det ble derfor gjort undersøkelser blant
innbyggerne knyttet til bredbåndsdekningen – sjå avsnitt «innbyggjarhøyring».
Leinevika: Dekningskartet viser at området har grunnleggende dekning på omkring 10 Mbit/s. Noen
husstander har et tilbud om mellom 30 og 100 Mbit/s.
Dialog med Tussa IKT viser at de har bygget ut fiber i området i 2010-2011. Utbyggingen skal dekke
hele området som fremstår som å mangle dekning, og det ble derfor gjort undersøkelser blant
innbyggerne knyttet til bredbåndsdekningen – sjå avsnitt «Innbyggjarhøyring».
Straumane: På begge sider av strømmen mellom Bergsøya og Leinøya finnes det husstander som i
dag ikke har tilfredsstillende bredbåndskapasitet utover den grunnleggende dekningen på omkring 10
Mbit/s. Ettersom det i det samme området finnes noen få husstander som i dag har
høyhastighetsbredbånd, antas det at et utgangspunkt for utbygging til de øvrige husstandene finnes i
området. At området ikke er utbygget antas å henge sammen med den spredte bebyggelsen kombinert
med fritidseiendommer.
Herøy kommune mener derfor at det vil være gode muligheter for å utløse utbygging i dette området,
enten ved hjelp av tilgang til kommunal infrastruktur eller ved å lyse ut området for utbygging med et
tilhørende offentlig tilskudd.
Nautøya og Jensholmen: Nautøya (og Jensholmen) har i dag grunnleggende dekning, men med
Herøy Kystmuseum lokalisert på øya, ønsker man at museet og innbyggerne, samt hotellet og
båthavna på Jensholmen, skal få et bedret bredbåndstilbud. Spesielt viktig anses dette for museet og
hotellet med tanke på reiselivsnæringens status i regionen.
Dialog med Tussa IKT viser at dette området er under salg for utbygging av fiber i skrivende stund.
Byggeoppstart forventes ila 2019/2020. Herøy kommune vil derfor ikke gjøre tiltak for dette området.
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Fosnavåg: I området rundt kommunesenteret Fosnavåg finnes det noen husstander som i dag kun har
grunnleggende bredbåndsdekning på omtrent 10 Mbit/s, mens øvrige områder av kommunesenteret
har en nedstrømskapasitet på opp mot 100 Mbit/s. Basert på plasseringen av de røde firkantene i de
medfølgende kartene, antas det at områdene det i hovedsak dreier seg om, er boligene i Nørvågen og
på Urholmen.
Dialog med Tussa IKT viser at dette området er under salg for utbygging av fiber i skrivende stund.
Byggeoppstart forventes ila 2019. Herøy kommune vil derfor ikke gjøre tiltak for dette området.
Spørsmål 7
Herøy kommune har ikke utarbeidet en bredbåndsplan, en strategi for bredbåndsutbygging, en
digitaliseringsstrategi eller en Smart City-strategi.
Innbyggjarhøyring
Herøy kommune har gjennom innbyggjarhøyring bedt om innspel frå innbyggjarar i høve eventuelt
manglande breibandsdekning, der vi la ut følgjande på heimesida og Facebook-sida til kommunen:
«Kartlegging av breibandstilbodet i kommunen
Herøy kommune er ei kommune som har god breibanddekning, både til innbyggjarane og
verksemdene. Kommunen har kartlagt at område Runde-Goksøyr ikkje har breibanddekning og med
bakgrunn i dette så søkte vi fylkeskommunen den 1. juli 2019 om tilskot til ei utbygging for dette
område.
I samband med at fylkeskommunen no skal kartleggje breibandstilbodet for alle kommunane Møre og
Romsdal, så ber vi om tilbakemelding på om det er område i kommunen der innbyggjarane eller
verksemdene opplever å ikkje ha breiband eller har dårleg breibanddekning. Dette er ei viktig
kartlegging for Herøy kommune for å sikre alle ei god breibanddekning – noko som er nødvendig å få
på plass som eit alternativ til kobbarnettet.
Herøy kommune ber om tilbakemelding om breibanddekninga innan 18. august 2019 og ta gjerne
kontakt med Andrea Chr. Nørve på andreas.chr.norve@heroy.kommune.no og det er spørsmål eller
om noko er uklart.»
Kommunen fekk innspel frå innbyggjarar frå Indre Leine; på Berge; på Vågsholmen og på nedsida av
Leinevegen.
Indre Leine:
«Vi har ikkje fibernett til Indre Leine 29.
Der er det ein gammal koparkabel som har ei linjelengde på 974 m (iflg. Testen til StayOn). Vi hadde
Tussa som leverandør av Internett fram til for eit år sidan. Tussa klarte kun å levere ei stabil linje på
run 12 Mbit ned, en 1 Mbit opp (Abonnementet skulle være 20/1). Etter at vi bytta til StayOn, so har
eg no stabil linje på rundt 28-29 ned, og 4 opp (Abonnementet er då 35/5).
Vi har snakka med naboar om å få lagt inn Fiber, men der er liten interesse til dette mellom
dei eldre i området.
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Tussa ringte for eit år sidan, og sa at dei skulle ta tak i utbygginga av fiber i området, men det verkar
å ha stranda då eg ikkje har haurt noko frå dei.»
Berge:
«Herøy kommune viser til møte den 8. august 2019 knytt til manglande breibandstilbod ved Berge –
på nedsida av vegen. Du orienterte i møte om at du fram til dags dato har hatt breibandstilbod frå
Telenor gjennom det eksisterande kobbarnett, men når du meldte om problem med breibandstilbodet
frå Telenor, så fekk du tilbakemelding om at feilen ikkje ville bli retta – og at alternativet var mobilt
breiband. Deretter hadde du kontakta Tussa IKT for å avklare om det var mogleg å få fiber, men
Tussa IKT ville ikkje byggje ut fiber før byggjefeltet på Vikebukt skulle byggjast ut. Kommunen
arbeider med ei kartlegging av breibandstilbodet i kommune og vi har registrert ditt innspel i vårt
kartleggingsarbeid. Kartleggingsarbeidet skal vere avslutta den 20. august 2019, og vi vil gi deg ei
orientering i løpet av september 2019.»
Vågsholmen:
«Her ute må vi benytte mobilt bredbånd.»
Leinevegen:
«Kjetil Leine har teke kontakt på telefon for å informere om at utleigebustadane på nedsida av vegen
ikkje har breiband – desse bustadande ligg på gnr 26 bnr 23. Han viser til at husa på oppsida av
vegen har breiband.»
Kartlegginga opp i mot innbyggjarane viser at det er område som i dag ikkje har godt nok
breibandstilbod og at det er viktig med ein tett dialog med utbyggjarane i høve til å avklare søknad om
breibandstilskot for å sikre alle innbyggjarane breibandstilbod før kobbarnettet blir avvikla..

92

6.7

Sande kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

93

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
Siste åra har det vore bygt ut eit fibernett i store delar av Sande kommune. Denne
utbygginga har vore eit samarbeid mellom Sande kommune og kommersielle aktørar. Det er
Tussa Fiber AS og Breiband Til Alle AS som har vore dei kommersielle utbyggingsaktørane i
vår kommune.
Vår tilbakemelding på dykkar spørsmål vert slik:
Spm 1-3: Med unntak av området Årvika/Skredestranda er det vår vurdering at det ikkje er
samsvar mellom dykkar dekningskart og den faktiske dekninga.
Spm 4-6: Området Årvika/Skredestranda har i dag ikkje breibandsdekning. Dette området
bør derfor prioriterast.
Spm. 7: Nei, Sande kommune har ikkje pr i dag utarbeidd ein særskilt strategi for dette.
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6.8

Stranda kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

95

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Vi registrerar ein del avvik i forhold til dekningskart i forhold til Stranda tettstad. Utsnittet over er
frå kartet som viser dekning på 30Mbit/s.
Området Uksvika – Sandvik vart bygt ut i 2018 i regi av Stranda Energi/ Tafjord. Så her har alle
husstandar tilbod om fiber med unntak av den nederste prikken til høgre (Lie).
Området Berge- Engeset vart bygt ut av Stranda Energi/ Tafjord hausten 2018. I tillegg vart også
byggefeltet på Sve utbygd samstundes. Alle bedrifter på Stranda skal, iflg Stranda Energi, ha tilbod
om høghastigheitsbreiband.
Framhus/ Hjellane (raude firkantar over Giskehaug på kart over) vil få tilbod om fiber i løpet av
hausten 2019. Her grev innbyggarane sjølve dugnadsgrøft.
På Strandafjellet har det også vore ei større utbygging. Her legg Stranda Energi fram fiber til enkelte
stjernepunkt på Strandafjellet og så er det opp til hytteeigarar å grave grøft til dette punktet.
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2) Så vidt eg kan sjå så er dette ikkje tilfelle.
3) Stranda kommune har ein fiberring i Stranda tettstad med enkelte avstikkarar til vassverk,
pumpestasjonar og liknande. Dette er ikkje ein infrastruktur som kommunen sjølv eig. Dette er leigd
mørk fiber frå Tafjord.
4) Stranda kommune har dei siste åra søkt om støtte frå NKOM til utbygging av
høghastigheitsbreiband i kommunen. Prioriteringsliste for utbygging basert på offentlege høyringar
har vore oppe i Formannskapet i Stranda årleg.
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Sjå spørsmål 1 for meir informasjon om Framhus/ Hjellane.
Når det gjeld Fausadalen så vil dette bli bygd ut når Stranda Energi legg ny høgspentlinje til området.
Det blir ei avklaring på tidsplan på dette i løpet av tidleg haust 2019.
Liabygda har fått tilsagt om å kunne benytte av overskytande NKOM-tilskot frå 2018.
Gitt at vi får til dei planlagde utbyggingane i Sunnylven og Liabygda vil dei neste områda på
prioriteringslista når det gjeld utbygging av breiband, så vidt eg kan sjå, vere Strandadalen og
Geiranger.
Når det gjeld manglande mobildekning gjeld dette fleire plassar i kommunen. Sjå spørsmål 5 for meir
informasjon.
5) Det gjeld begge deler. Store deler av Hellesylt nyttar pr i dag trådlaust breiband. Det same gjeld og
nokre lokasjonar på Stranda. Her blir det tilbudt om lag 5 Mbit/s i nedstraums hastigheit. Dette er alt
for lite etter dagens behov. Det same gjeld Liabygda, Geiranger og Strandadalen. Desse lokasjonane
har breiband via xDSL.
Det er og fleire plassar i kommunen som manglar skikkeleg mobildekning.
Eksempel på dette er Nibbedalen i Sunnylven.

Nibbedalen er eit dalføre som startar om lag 5 kilometer frå Hellesylt sentrum i retning sør. Det går
frå Tryggestad i retning Norangdalen.
Det er om lag 5 kilometer frå Tryggestad til den siste bebyggelsen før ein startar på Norangsdalen.
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Det har i lenger tid vore klage på mobilforbindelsen i dette området. Så vidt eg kjenner til får dei
mobilsignala sine frå mastra som står omtrent markert med A i kart over.
Dette er problematisk både for private som bur i området, men også eit stort problem for dei som driv
næringsverksemd.
Lengst ute i Nibbedalen før du tek til på Norangsdalen ligg Villa Norangdal. Dette er eit eldre
restaurert hotell. Her er det inga mobildekning. Sjå artikkel på hellesylt.info om hotellet og denne
problemestillinga.

Figur 1 Villa Norangdal

Eit lite stykke før ein kjem ut til dette hotellet er det bygd ein stor fellesfjøs med mjølkerobot. Her går
evt. alarmar til drivar på sms. Dette fungerar svært sporadisk og har skapt fleire vanskelege
situasjonar.
Rett etter hotellet, ca. 6 kilometer frå Tryggestad er det sett opp mast med sendar for naudnettet.
Denne kommuniserar med mast på Tryggestad. Det blir i den samanheng reagert ein del frå lokale om
at denne masta er på plass, medan det ikkje er mobildekning slik at ingen kan ringe og gi beskjed ved
nødstilfelle.
Det lokale energisselskapet Stranda Energi har lagt trekkerør for fiber gjennom heile dalen. Sjå eigen
artikkel på hellesylt.info.2 Dette området har fått støtte for utbygging av høghastigheitsbreiband og
kontrakt er underskriven. Planen er at dette område vert utbygd i 2020.
Også på Frøysa i Sunnylven (vel 7 kilometer frå Hellesylt sentrum) er det kome innspel om
manglande telefondekning.
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Mastra med mobilsendarar er markert med raud sirkel i bildet over. Husstandane som ligg nedanfor
høgda der mastra er plassert er i mobilskugge.
Også delar av Geiranger har manglande mobildekning. Dette gjeld primært på Geirangerfjellet frå
Blåfjellsvingen til Langvatnet (markert på kart under) og opp Nibbevegen. Dette er heilt klart ei stor
utfordring i forhold til beredskap. Svært mange turistar passerar her årleg, og det har vore fleire
ulukker dei siste åra.

Vi ser og at Telenor si planlagde sanering av kobbarnettet skapar problem og utfordringar. Basert på
brev frå Telenor av 24.01.19 er status for Stranda som følger:

Vi ser allereie no at det er problem med å få reparert fasttelefon ved skade.
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Dette er utklipp frå Sunnmørsposten 12. august. 2019, og gjeld bortfall av fast-telefonteneste på
Røyrhus.
6) Stranda kommune har forsøkt å vere framoverlent i forhold til å få til utbygging av
høghastiheitsbreiband i kommunen og har vore i kontakt med fleire utbyggarar ang dei områda i som
har manglande dekning. Men svaret frå alle er at dette er uaktuelt utan ein form for subsidiering.
7) Det korte svaret på dette spørsmålet er at det har kommunen ikkje gjort. Det er likevel satt fokus på
behov for betring av breibandstilbodet i kommunen.
I ein interpellasjon til kommunestyret frå Senterpartiet v/Jostein Dalen og Petter Hjørungdal, våren
2017, blei det etterlyst status for breibandutbygging i Stranda kommune. Det blei i interpellasjonen
peika på viktigheita av rask og sikker internettilknyting for både private og næringsliv i eit moderne
samfunn.
I etterkant av interpellasjonen blei det oppretta ei arbeidsgruppe som skulle sjå på «Strategisk fiberog breibandpolitikk» i Stranda kommune. Gruppa bestod av ordførar Jan Ove Tryggestad,
kommunalsjef plan og utvikling Einar Lied, næringssjef Inge Bjørdal, dåverande kommunalsjef helse
og omsorg Kjartan Lied og dåverande IKT-leiar Eldar Gjærde.
I KOM- 017/17 vart det gjort følgande vedtak:
1.Stranda kommune øyremerker kr 625 000,- inkl. mva til breibandutbygging for år 2017.
2. Tiltaket skal vare i 5 år, og det skal setjast av kr 625 000,- inkl. mva pr år i perioden
2018 – 2021 og skal leggjast inn i økonomiplanen.
3. Prioritert liste over utbyggingsområde skal leggast fram til politisk behandling årleg.
4. Formannskapet får fullmakt til å vedta endeleg prioritering av prosjekt for 2017.
Ein erkjente, i same sak, at om Stranda kommune skal kome i mål med breibandutbygginga, innan
ikkje alt for mange år, må kommunen sjølv bidra med midlar i form at direkte tilskot og/eller bidrag
med maskiner og arbeidskraft i prosjekta.
Stranda kommune bidrog til utbygging av fiberbreiband til Opshaugvik i februar 2018 budsjettert på
ansvar 1023 (IKT) som ei justering av driftsbudsjettet. Løyvinga vart finansiert ved bruk av
disposisjonsfondet.3
Stranda kommune bidrog også i utbygging av fiberbreiband til områda Berge- Engeset og byggefeltet
på Sve. Dette vart gjort ved å gi tilgang til kommunale fiberrør i området.
101

Stranda kommune vedtok i kommunestyret den 13. februar 2019 kommuneplan, samfunnsdel 2019 2031. Det er halde folkemøte i alle bygdelaga ved oppstart av planarbeidet. I alle desse møta er
breiband blitt tema frå dei frammøtte.4 I planen blir manglande breibandsdekning i heile kommunen
trekt fram som ei sentral utfordring.
Vidare arbeider kommuna også med ein strategisk næringsplan. Tilgang til høghastigheitsbreiband vil
også der bli handsama som tema fordi vi ser at god nettilgang er blitt heilt avgjerande for lokalisering
av nye bedrifter og for eksisterande bedrifter.
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6.9

Sula kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

103

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Ja.
2) Se spm. 3 og 6.
3) Legger ved fiberkart, et for Langevåg og et for Vedde-Mauseidvåg.
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Heiltrukken strek er de som er ferdig trukket, stiplet er ikke i bruk.
4) Områder merket rødt i dekningskartet for 100/10 Mbit/s nedstrøms kapasitet.
5) Områder merket rødt har ikkje god nok dekning.
6) Altibox/Nordvestnett holder på med egen utbygging av egen fiber og har flagget interesse for å leie
fiber fra kommunen. Dette er det ikke tatt endelig stilling til og det er uvisst hva svaret på dette
spørsmålet er.
7) Kommunal breibandstrategi: Nei
Breibandsplan: Nei
Digitaliseringsstrategi: Delvis, i arbeid.
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6.10

Sykkylven kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

107

100 Mbit/s

Sykkylven kommune har ikke svart på fylkeskommunens spørsmål om dekningskartene.
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6.11

Ulstein kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

109

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
Vi har få raude og grå områder etter det eg kan sjå. I tillegg foregår det eit privat prosjekt med
fiberutbygging på Flø.
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6.12

Vanylven kommune

10 Mbit/s

30 Mbit/s

111

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
Dekningskart på breibrandsdekning er moglegvis ikkje oppdatert, då Telenor har 3 store
utbyggingsprosjekt under arbeid.
Intensjonen til kommunen er at der vil vere fiberinfrastruktur til alle bedrifter/næringsbygg/private
husstandar i kommunen etter utbygginga som Telenor no står for. Når dette er på plass vil kommunen
arbeide for mobilkommunikasjon til områder med fritidsbustadar/hyttefelt i fjellområda.
Område som vil ha avgrensa infrakstruktur for kommunikasjon, etter Telenor si utbygging, vil vere
fjellområda – der det er store mørke felt på mobildekninga. Særleg Maurstadeide er eit slikt område.
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6.13

Vestnes

10 Mbit/s

30 Mbit/s

113

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
Vestnes kommune har på kommersiell basis bygt ut fiber til samtlege husstandar i kommunen.
Utbygginga vart gjennomført av Vestne Energi AS.
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6.14

Ørsta kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

115

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Nkom sine kart er nok korrekte men heldigvis er det mykje pågåande og planlagt
utbyggjing. Tussa IKT byggjer fibernett i vår kommune, og det er først og fremst dei som
sikrar at vi får eit stadig aukande antal innbyggjarar som kan få meir enn 100 mbit/s i sin
heim. Eg har forespurt Tussa og fått følgjande heilt oppdatert informasjon frå dei angåande
pågåande og planlagt utbyggjing. Tussa IKT byggjer ut fibernett så tilbodet som kjem til
sluttbrukar der er +100 mbit/s
Her er den:
Felt som er under utbygging/selt (markert med rosa skrift):
Vartdal
Nordre Vartdal
Barstadvika
Sæbø og Bondalen
Vatne-Hovdenakk og Bjørdalen
Åmdalen
Mo-Brungot
Sætre
Follestaddalen
Ytrehovden
Planar for utbygging 2020 (markert med blå skrift i kart):
Sørheim
Steinnnes
Lystad -Liadal
Melsbygda (ikkje markert i kart)
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NKOM anbod 2019/2020:
Leknes-Urke-Øye

2) Ikkje kjennskap til.
3) Kartet over frå Tussa viser eit godt statuskart for Ørsta. Ørsta kommune har fiber til snart
alle sine lokasjonar. Vi manglar til Vartdal skule og Vartdal barnehage, og vil få det på plass
snarleg då fiberen nærmar seg der, no august/september 2019. I våre lokasjonar på Sæbø har
vi fått fibersamband på plass. Vi leiger nokon stadar fibersamband frå Tussa, andre stader har
vi eigne fibersamband.
4) Kartutsnittet over viser at det meste av vår kommune vert dekt dersom dei planlagde
utbyggjingane til Tussa også vert gjenomført. Kan ikkje no seie sikkert at alle område vert
utbygt då dei reknar på antal husstandar for å kunne få det lønnsamt. Viser det seg at nokre av
deira planlagte område ikkje vert bygt ut så vil dei vere område som vil trenge prioritet. I dei
område som er under utbyggjing vil der sannsynlegvis kunne verte abonnentar som ikkje får
tilbod. Ørsta kommune køyrer anbod på området Leknes-Urke-Øye vi vonar at vi får ein
tilbydar som kjem med eit tilbod som gjer at vi kan realisere det prosjektet med dei midlar
fylket har løyvt til oss, og dei lokale midlane ein har.
5) Det vil vere både og.
6) Dei områda som fortsatt er under planlegging er område med få hus og høg kostnad pr
husstand ein knytter til. I dei diskusjonane vi har hatt med Tussa IKT og Telenor så er det
alltid for høg kostnad pr. abonnent som har gjort at ein ikkje har køyrt ei kommersiell
utbyggjing.
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7) I vår felles digitaliseringsstrategi for Søre sunnmøre har vi følgjande tekst: Kommunane
skal ha ein breibandsplan for utbygging av ein digital infrastruktur. Ørsta kommune har sin
interne plan for å sikre breiband via fiber til våre lokasjonar. Vi har gjennom dei siste 20 år
hatt dialog med eventuelle utbyggjarar og søkt aktivt etter høykom midlar. Ein har frå 2019
løyvt kommunale midlar for å kunne stimulere til breibandsutbyggjing i område der slik
stimuli trengst. Har jobba aktivt inn mot Tussa IKT og Telenor for å få dei til å byggje ut
områder der det har vore for dårleg bandbredde tilgjengeleg. Det har fått Tussa IKT til å
starte utbyggjing både til Sæbø og Vartdalstranda utan noko tilskot av offentlege midlar. Vi
søkte etter breibandsmidlar i 2018 for Leknes, Urke og Øye og fekk tildelt midlar. Anbod for
denne utbygginga går snart ut på Doffin, i det prosjektet vil ein måtte nytte kommunale
midlar for å finansiere den lokale eigenandelen.
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6.15

Nye Molde kommune (Molde, Midsund og Nesset)
Molde – 10 Mbit/s

Molde – 30 Mbit/s
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Molde – 100/10 Mbit/s

Molde kommune har ikke svart på fylkeskommunens spørsmål om dekningskartene.
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Midsund – 10 Mbit/s

Midsund – 30 Mbit/s
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Midsund – 100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Kartet samsvarer bra med dagens dekning.
2) Nei
3) Nei
4) Ingen spesielle områder
5) Lav kapasitet og meget dårlig dekning
6) Spredt bebyggelse og relativt lange avstander.
7) Nei
Kan føye til at vi over tid har hatt dialog med Telenor om at enten de selv eller lokale
bredbåndsutbyggere får ta over telefonstolpene når kobbernettet skal fases ut. Med dette alternativet er
bredbånd til alle en reell mulighet på nokså kort sikt.
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Nesset – 10 Mbit/s

Nesset – 30 Mbit/s
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Nesset – 100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
Karta som ligger ved brevet er av en slik art at det ikke er mulig å lese.
Status i Nesset er følgende:
Disse bygdene mangler pr.20.06.19 høyhastighets bredbåndsdekning:
•
•
•
•
•

Vistdal
Ranvik
Tjelle
Gussiås
Sæter og Finnset i Eikesdalen.

Bugge har fått høyhastighetsbredbånd i 2019. Resten av kommunen har høyhastighets
bredbånddekning.
Kommunestyret har i sak 25/19 den 21.03. 19 vedtatt å konvertere hele det ansvarlige lånet sitt i Nesset
kraft AS. Disse midlene skal brukes til fiberutbygging til de bygdene som ikke har i dag:
Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019
Nesset kommune ønsker å konvertere hele det ansvarlige lånet på 36,7 millioner kroner i Nesset Kraft
AS til egenkapital. Det skal foreligge en avtale mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS om
fiberutbygging i hele Nesset før konverteringen.
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Fristen Nesset Kraft AS har på seg til å bygge ut er satt til utgangen av 2021.
Konklusjon: Nesset kommune har en strategi på at alle bygdene skal være dekt med høyhastighets
bredbånd innen 2021 og tiltaket er fullfinansiert.Nye Hustadvika kommune (Fræna og Eide)
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6.16

Nye Hustadvika kommune (Fræna og Eide)

Fræna – 10 Mbit/s

Fræna – 30 Mbit/s
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Fræna – 100/10 Mbit/s

Fræna kommune har ikke svart på fylkeskommunens spørsmål om dekningskartene.
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Eide – 10 Mbit/s

Eide – 30 Mbit/s
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Eide – 100/10 Mbit/s

Eide kommune har ikke svart på fylkeskommunens spørsmål om dekningskartene.
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6.17

Aukra kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s
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100/10 Mbit/s

Aukra kommune har ikke svart på fylkeskommunens spørsmål om dekningskartene.
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6.18

Rauma Kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

132

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:

Her er Rauma sin tilbakemelding på kartlegging av behovet for breibandsutbygging i Møre og Romsdal.
•

Rauma Energi har laget en oversikt over breibandsdekninga i kommunen. Se vedlagte
oversiktskart på pdf «Rauma_fiber per 2019».
Ut fra adresseliste så er fibernett pr i dag tilgjengelig på/på deler av disse stedene:
Åndalsnes
Veblungsnes
Innfjorden
Isfjorden
Måndalen
Vågstranda

•

Dekning for bedrifter/næringsbygg kommer inn under spm 1.

•

Dekning for offentlige lokasjoner kommer inn under spm 1.

•

Det er for tiden inne en søknad for utbygging av mobilt breiband med offentlig støtte i
område Søvik/Hovde. Her er det 36 husstander og 6 bedrifter som er aktuelle for å knytte seg
til breiband.
Andre områder som bør prioriteres for utbygging med offentlig støtte er Verma (inkl. Brude
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og Rødstøl).
•

I området Søvik/Hovde er det kapasiteten på adsl som i dag ikke er god nok.
I området Verma (inkl. Brude og Rødstøl) er det både dekning og kapasitet som er dårlig.

•

Grunnen til at det er lite sannsynlig med kommersiell utbygging av fast og/eller mobilt
breiband i de områdene der det trengs offentlig støtte for å sikre god nok dekning og kapasitet
i åra framover, er fordi disse områdene ikke er kommersielt lønnsomme. For å bidra vil
kommunen søke nasjonale NKOM-midler forvaltet av fylkeskommunen.

•

Ja, Rauma kommune har i samarbeid med Rauma Energi AS utarbeidet en strategiplan for full
fiberutbygging til alle husstander og bedrifter i kommunen.
Vedtak fra kommunestyret 20.06.20108 KS 54/2018:
«Rauma kommune viser til Rauma Energi Breibånd AS sin utbyggingsplan for digital
infrastruktur. Plana beskriver en situasjon med god dekning for de fleste husstander i Rauma
kommune innen 2022. Eventuelt gjenstående områder må finne en løsning ved finansiering fra
kommune, evt ved Kraftfondet, eller NKOM-midler forvaltet av fylkeskommunen.»
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6.19

Aure kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

135

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
Viser til brev 18. juni hvor vi blir bedt om å komme med en kartlegging av behovet for bredbånd i
Aure.
Viser også til «Strategisk næringsplan» for Aure kommune. Hvor utbygging av bredbånd også er
nevnt som et spesifikt tiltak.
«I samarbeid med leverandører av bredbåndtjenester skal det avdekkes flaskehalser som begrenser
mulighetene for innbyggere og næringsliv til å ta i bruk digitale løsninger som kan bidra til å forbedre
tilbudet» står nedfelt i strategiplana når det gjelder «Samferdsel, kommunikasjon og infrastruktur»
«Kartlegge bredbåndsdekninga, og etablere en utbyggingsstrategi med sikte på finansiering og
fjerning av flaskehalser. Arbeidet må skje i tett samarbeid med næringsliv og leverandører av
bredbåndsløsninger» står det å lese som et tiltakspunkt i «Strategisk Næringsplan».
I forhold til behov og framtidig digitalisering, så er det i vår strategi viktig med et kvalitativt godt
bredbåndsnett. For de aller fleste er det da også fiber som det er snakk om. Løsninger som finnes via
radiolinker, mobil, Ice osv viser seg å være for dårlige. Noen finner ut at det gamle telenettet kan være
egna, hvor man benytter seg av kobberledningene til Telenor. Når kobbernettet forsvinner vil det bli
en ekstra utfordring, for mange av kommunens innbyggere. Dette gjelder også aktører i næringslivet.
Aure kommune er i likhet med mange andre sammenlignbare kommuner delt opp i små grender, og
også perifer bosetting hvor det kanskje bare en eller to husholdninger. Mange av våre innbyggere er
organisert via grendalag, og flere av disse tar nå initiativ, for å finne ut av muligheten til å få lagt fram
bredbånd via fiber.

136

I sommer er det satt i gang arbeid med å få til en detaljert beskrivelse av hvilke muligheter
kommunens innbyggere har, og målet er «Bredbånd til alle». Her vil det bli utarbeidd en egen plan.
Kartlegginga som nå gjøres i regi av fylket er meget viktig i så måte.
Så godt det lar seg gjøre, prøver vi å svare opp på de spørsmål som her stilles. Vi vet at framlagte
dekningskart ikke alltid er i samsvar med oppfattelsen til den enkelte innbygger.
1) Samsvaret mellom dekningskart og faktisk dekning varierer i forhold til hvilken teknologi som er
tilgjengelig i de enkelte områdene. Der NEAS har bygd ut fiber, vil kartet stemme godt. Der det kun
er radiodekning fra NEAS, eller mobilt bredbånd, er dekninga sterkt varierende og til dels meget
dårlig. Både radio og mobilt bredbånd oppleves som ustabilt og med dårlig kapasitet etter
tilbakemeldinger vi får fra innbyggerne. Et typisk eksempel er Skardsøya, der det er søkt om
bredbåndsmidler i år.
Områdene som er dekket med fiber er markert på vedlagte kart. Ellers er bebygde områder i
kommunen stort sett dekket av NEAS radio-linker, med svært varierende kvalitet, etter de
tilbakemeldingene vi får.
Det finnes muligheter for ADSL inntil fire kilometer fra Aure sentrum, og også på Gullstein og
Tjeldbergodden. Dette er vel et tilbud som forsvinner ganske snart. ADSL har vært en stabil løsning
for de som har hatt tilbudet (Med de begrensninger løsningen har angående båndbredde).
2) Litt usikker på hva som finnes konkret på og ved industriområdet på Tjeldbergodden.
3) Aure kommune leier fiberpar av NEAS mellom Aure rådhus, via kommunale lokasjoner
(Straumsvik-Gullstein-Leira) frem til Sør-Tustna skole
Aure kommune leier samband fra Telenor mellom Aure rådhus og Nordlandet skole/barnehage.
4) Alle område som ikke er dekka av fiber er i utgangspunktet like aktuelle. Noen har kommet med
innspill til høringa, som ble lagt ut i forbindelse med søknaden i vår.
5) Både dekning og kapasitet er for dårlig. Vi har ikke vært i noen direkte dialog med NEAS
angående muligheter for oppgradering av radio-linkene
6) Spredt bebyggelse (få potensielle kunder) og til dels vanskelige dekningsforhold gjør områdene lite
interessante for kommersielle utbyggere
7) Aure kommune har satt i gang et prosjekt, under tittelen «Bredbånd til alle». Kartlegging er i gang,
og i samsvar med vedtaket i «Strategisk Næringsplan».
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6.20

Averøy kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

138

100/10 Mbit/s

Averøy kommune har ikke svart på fylkeskommunens spørsmål om dekningskartene.
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6.21

Gjemnes kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

140

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Det ser ut til å være god samsvar mellom di dekningskartene vi fikk og faktisk
husstandsdekning i Gjemnes.
2) Det ser ut som noen bedrifter ikke er registrert. Vi har lagt disse inn i vedlagte kart.

141

3) Det kan se ut som om Angvik skole ikke er registrert som offentlig arbeidsplass. Har markert
dette i vedlagte kart.
4) Kommunen har satt opp følgende prioritetsliste for utbygging av breiband:
a. Furset/Åndal
b. Flemsetra
c. Bergsøya Vest
d. Torvikdalen
e. Bergsøya Sør

5) Disse områdene har kun dekning gjennom heller dårlig mobilt breiband. For Torvikdalen er
det bare Telenor sin kobberlinje som gir dekning.
6) For alle de områdene som er prioritet på vår liste, så er det langt mellom hus og potensielle
abonnenter. Dette gjør det lite interessant for kommersiell utbygging.
7) Gjemnes kommune har ikke utarbeida egen breibandstrategi e.l. Men vi kommunen har altså
prioritert de viktigste områdene og også satt av egne midler til medfinansiering av
fiberutbygging.
Retningsliner for kommunalt tilskot til utbygging av fiber i Gjemnes kommune.
Gjemnes kommune har eit mål om at flest råd av kommunen sine innbyggarar og næringsliv skal at
tilbod om fiber/breiband.
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For å stimulere til rask utbygging i ikkje-kommersielle utbyggingsområder blir det innført ei
tilskotsordning basert på midlar frå RDA fondet der frivillige lag og foreiningar/organisasjonar kan
søke om tilskot til materiell og utstyr som kan nyttast ved dugnadsarbeid
Formål
Gjennom økonomisk støtte ynskjer kommunen å stimulere til aktivitetar som bidreg
breibandutbygging for innbyggarar og næringsliv i ikkje-kommersielle utbyggingsområder.

til

Kven kan søke?
•
•

Frivillige lag og foreiningar/organisasjonar i Gjemnes kommune som på dugnadsbasis vil jobbe
med tilrettelegging i samband med fiberutbygging i kommunen.
Det er eit krav at laget/organisasjonen er demokratisk oppbygd og har organisasjonsnummer.

Kva kan det søkast om støtte til?
Det kan gjevast støtte til å dekke utgifter i tilknyting til fiberutbygging i ein grend/husklynge der minst
5 abonnentar knyter seg på.
Det kan mellom anna gjevast støtte til: Leige av gravemaskin, traktor og andre maskiner og teknisk
utstyr, grus, fagleg bistand og fiberkabel.
Krav til søknad
Søk på eige søknadsskjema i tillegg
budsjett/kostnadsoverslag og finansieringsplan.

skal

søknaden

innehalde

prosjektplan

med

Handsaming av søknad
Det er ingen søknadsfrist. Søknadene blir handsama fortløpande. Tilskot blir vurdert utifrå kostnad
per husstand/abbonement.
Ordførar har fullmakt til utdeling av støtte på inntil kr. 50.000,- pr søknad. Tilskot ut over dette skal
godkjennast av næringsfondsstyret. Maks støtte pr prosjekt er kr. 200.000,Utbetaling av tilskot
Det kan utbetalast inntil 75% av tildelte midlar som forskot. Resten blir utbetalt når prosjektet er avslutta
og sluttrapport og prosjektrekneskap er innlevert.
Klage
Vedtak som er fatta etter desse retningslinene, kan det klagast på. Klagefristen er 3 veker etter at søkar
har motteke melding om vedtak. Formannskapet er klageorgan.
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6.22

Kristiansund kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

144

100/10 Mbit/s

Kristiansund kommune har ikke svart på fylkeskommunens spørsmål om dekningskartene.
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6.23

Smøla kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

146

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Ja, det er samsvar. I tillegg bygges det nå ut høyhastighetsbredbånd lengst nord på øya, på
Veiholmen.
2) I Smøla Vindpark.
3) Nei.
4) Det jobbes for 100% dekning. Skomsøyvågen – Ersnes, Frostadheia og Edøya prioriteres.
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5) Dagens dekning i disse områdene når ikke minstekravet. Mobildekning er heller ikke
tilfredsstillende og i enkelte områder er det helt uten dekning.
Telenors stenging av gamle telelinjer og telefonsentraler skaper problemer i områder uten
mobildekning. (Avvik fra Telenors dekningskart i forhold til reell dekning).
Smøla har et flatt kupert landskap som gjør at radiosignaler ikke gir tilstrekkelig kapasitet og
stabilitet for den datatrafikken som skal til for normal bruk. Høyhastighetsbredbånd er kritisk
for både bedrifter og private. 5G mobilnett krever også framføring av fiber og områdene som
gjenstår på Smøla må bygges ut.
6) Offentlig støtte er avgjørende for å sikre utbygging i områdene. Dette er områder med
husstander og bedrifter som er avhengig av kapasitet for sin drift (verdiskaping),
administrasjon og daglige gjøremål, men så lenge de utgjør et fåtall, er det en kostnad og en
inntjeningsmulighet som er usikker og lite attraktiv for utbyggere.
7) Smøla har gjort en kontinuerlig jobb politisk og administrativt gjennom flere år, for å
kunne nå 100% utbygging. Det har vært en kontinuerlig utvikling med å få på plass
bredbåndsutbygging/fiber og flere antenner for mobilsignal.
Smøla kommune har fulgt opp politiske prioriteringer og forholdt seg til tildelingskriterier og
prioriteringer fra NKOM og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Det er ikke laget en plan
som omfatter hele kommunen. Smøla har et næringsliv og innbyggere som er aktive og klare
i forhold til å gi tilbakemelding om behov for nettkapasitet og mobildekning. Behovet for
styrka breibandsdekning har vært en av hovedprioriteringene for å sørge for fortsatt vekst for
bedrifter, for å sørge for at nåværende og framtidige innbyggere har nettkapasiteten de har
behov for, og å kunne sørger for å følge den digitale utviklingen. Det er uansett ikke tvil om
at behovet vokser raskere enn tiden det tar å lande nye utbygginger
Smøla kommunal tjenesteyter og arbeidsplass, jobbes det kontinuerlig med digitalisering av
arbeidsoperasjoner og tjenester sammen med IKT Orkide. IKT-Orkide sin strategi er; «Sky
Først». Nye tjenester som tas i bruk skal være skybasert. Lokale datarom tømmes og flyttes
til Sky. Digitale læreplattformer brukes utstrakt i skolen og i hjemmearbeid, digitale
trygghetsalarmer er innført og digitale arbeidsredskap for hjemmesykepleie og andre som
eksempler. Flere tiltak krever 100% stabilt mobilnett for å fungere.
Det haster med å finne løsninger for områder uten mobildekning og å bygge ut bredbånd for
områdene som gjenstår.
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6.24

Sunndal kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

149

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Ja bortsett fra Mulvika, se vedlagte kart. Der er det dekning med 10 Mb ikke 100 Mb som det står
i dekningskartet.
2) Nei
3) Nei
4) Følgende områder har dårlig dekning i Sunndal:
a. Krokbygda – fra Gjøra til Fylkesgrensa
b. Fjellgardene – Fra Gjøra til Hafsåsen
c. Virumdalen til og med Innerdalen
d. Drøpping
e. Mulvik
5) Kapasiteten er ikke god nok.
6) Det er store investeringskostnader samt lite kundegrunnlag.
7) Nei
PS: Vi har hatt hjelp fra SuCom v/ Gunnar I. Furu i utarbeidelsen av vårt svar.
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6.25

Surnadal kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

151

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
1) Bare delvis – men dette er kjent problematikk der typisk de som vi hadde registrert kun på
gnr/bnr ikke ble med tidligere. Gjennom dialog mellom Svorka Aksess og Analysis Mason
som henter inn kartdata fra tilbydere er vi ganske trygge på at det blir mer korrekt på neste års
kart.
2) Ingenting spesielt å bemerke som ikke blir bedre til neste år.
3) Ikke det vi kan se.
4) Det gjelder et lite felt på Mausetmoan ved Vindøla – foruten det er det forholdsvis
grisgrendt det som står att. Det begynner å bli langt mellom fastboende (man får vel ikke
søke etter midler til fritidsboliger). Av område som har radionett mensom burde hatt fiber
nevnes: Årnes/Hamnes, Torvika, Søysetøran, Brøske ytterst i Stangvik, Bæverdalen,
Bøfjorden (nordsida, Bølandet har allereie fiber)
5) Kapasitet. Vi har god dekning på radio.
6) For spredt bosetning og/eller lange gravestrekninger som gjør at kostnad pr. bolig blir
langt over ~25-30 000 som vi anser som normalt.

152

6.26

Tingvoll kommune
10 Mbit/s

30 Mbit/s

153

100/10 Mbit/s

Tingvoll kommune har ikke svart på fylkeskommunens spørsmål om dekningskartene.
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6.27

Halsa kommune (Trøndelag fra 1. januar 2020)

10 Mbit/s

30 Mbit/s

155

100/10 Mbit/s

Svar fra kommunen:
Svar på spørsmål angående bredbåndsdekning:
1) Det er langt flere som har mulighet til å koble til høyhastighets bredbånd enn det kartet viser. Etter
det jeg tolker kartet er det svarte kvadranter hvor husstandene faktisk er tilknyttet høyhastighets
bredbånd. Har derfor tegnet inn Svorka bredbånds fibertraseer inn i kartet. I grove trekk er det
maksimalt 200 meter fra et tilknytningspunkt og fram til husstand. I områdene Blekken-Rognskog og
Ytre Vågland (markert med rosa ring i kart) kan en del av husstandene ha lengere avstander til
koblingspunkt, selv om hovedkabelen går igjennom området Strand-Taknes og Bårdset - Korsnes er
under utbygging.
Lervik/Stokke er det største området i Halsa kommune som i dag mangler mulighet for 100Mbits
høyhastighets bredbånd. Samt Gjerstad og ytre deler av Halsahalvøya (Fjærvika og Kaldbergsnaustan)
2) Bedrifter har generelt god tilgang til høyhastighetsbredbånd.
3) Alle lokasjoner til Halsa kommune er tilknyttet bredbånd via fiber.
4) Lervik/Stokke, Gjerstad og Fjærvik
5) 4G dekning brukbar, men forholdsvis kostbar i bruk for husstandene
6) Generelt er det det stor avstand mellom husstandene, od derfor relativt stor kostnad for
enkelthusholdninger å koble seg til.
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7) Halsa kommune har ikke utarbeidet en kommunal bredbåndstrategi, men kommunestyret har i
forkant av søknad om offentlige prioritert områder for utbygging.
Vedlagt kart med inntegnet fibertraseer
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