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Oppdrag - kartlegging og vurdering av marked for mørk fiber -   

 

1. Bakgrunn 

 

Av Stortingsmelding om Digital Agenda (Meld. St. 27 (2015-2016)) fremgår det at 

regjeringen vil:  

 At ekommyndigheten kartlegger etterspørsel etter og tilgjengelighet til infrastruktur 

som kan nyttiggjøres av store datasentre.  

 Vurdere hvordan det kan legges til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom etablering 

av fiberkabler til utlandet for å styrke grunnlaget for store datasentre og annen 

databasert næringsvirksomhet i Norge. 

 Utarbeide en strategi for samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av store datasentre i 

Norge 

 

Videre har Stortinget bedt regjeringen: 

 Legge fram en sak for Stortinget om hvordan det så raskt som mulig kan etableres 

flere fiberkabler til utlandet, blant annet fra Norge til Storbritannia og Tyskland, for å 

styrke grunnlaget for etablering av grønne datasentre og annen databasert 

næringsvirksomhet i Norge ((Vedtak nr. 636 (2015-2016)). 

 

2. Nærmere om behovet for fiberkapasitet 

 

For aktører som vurderer å etablere datasentervirksomhet i Norge er det mange faktorer som 

har betydning. Det må finnes ferdigregulerte store (helst flate) tomter som ikke er for 

kostbare, det må være tilgjengelig infrastruktur som vei, kort vei til flyplass, osv. innen 

rekkevidde og det må være tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse. I tillegg er det 
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behov for god fiberkapasitet (både bølgelengde og mørk fiber), lav forsinkelse på 

forbindelsene og tilstrekkelig antall føringsveier innen Norge og ut av landet. Det pekes på at 

Norge har utfordringer her og at flere uavhengige fiberforbindelser til og fra Norge er 

nødvendig for å lykkes med etableringer av grønne datasentre i Norge. Flere føringsveier vil 

bidra til å sikre tilstrekkelig god kapasitet til konkurransedyktige priser, robuste og sikre 

forbindelser, og mulighet for å tilby skreddersydde løsninger (mørk fiber) som etterspørres av 

datasenteraktørene. 

 

Behovet for tilgang til flere fiberforbindelser og uavhengige føringsveier til kontinentet 

knytter seg ikke bare til behovet for etablering av flere datasentre i Norge. Økt avhengighet av 

elektronisk kommunikasjon fører på generell basis til behov for høyere krav til sikkerhet og 

robusthet på transmisjonsløsninger, både innen Norge og mellom Norge og utlandet. Det er et 

selvstendig poeng både ut fra et konfidensialitets- og tilgjengelighetsperspektiv å spre 

informasjonsverdiene på flere kommunikasjonsveier. Tiltak for etablering av flere 

fiberforbindelser bør derfor ikke bare begrunnes ut ifra formålet om tilrettelegging for grønne 

datasentre og annen databasert næringsvirksomhet. Slike tiltak bør ta i betraktning det 

generelle behovet for økt kapasitet, sikkerhet og robusthet for all elektronisk kommunikasjon 

til og fra Norge. 

 

3. Oppdrag: 

 

På denne bakgrunn ber vi Nkom om følgende: 

 

1. Nkom kartlegger etterspørsel etter infrastruktur som kan nyttiggjøres av store 

datasentre:  

a. etterspørsel etter mørk fiber i Norge og ut av Norge 

b. etterspørsel etter flere føringsveier i Norge og ut av landet  

 

2. Nkom kartlegger tilgjengeligheten til infrastruktur: 

a. tilgjengelighet til mørk fiber i Norge og ut av Norge 

b. tilgjengelighet til flere føringsveier i Norge og ut av landet  

 

3. Nkom vurderer behovet for flere føringsveier ut av landet sett fra et sikkerhets- og 

sårbarhetsperspektiv, samt hvor disse føringsveiene bør plasseres. I denne vurderingen 

skal det også undersøkes om det ut ifra et sikkerhets- og sårbarhetsperspektiv er behov 

for etablering av infrastruktur til andre kontinenter, herunder Nord-Amerika 

 

4. Nkom analyserer hvordan markedet for mørk fiber innenlands fungerer og vurderer 

mulige tiltak for å legge til rette for et velfungerende marked. Nkom gjør i denne 

sammenheng initielle vurderinger av om det kan være grunnlag for et eventuelt eget 

relevant marked for mørk fiber, eventuelt sammen med høykapasitetsprodukter, som 

bør vurderes å gjøres gjenstand for forhåndsregulering.  

 

5. Nkom vurderer hvordan Staten eventuelt kan bidra til å realisere potensielle 

lønnsomme utbyggingsprosjekter for fiber og nye føringsveier til utlandet, som av 

ulike årsaker ikke blir igangsatt. 
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Nkom kan benytte eksterne utredere til deler av oppdraget,. Departementet kan bidra med 

utredningsmidler opp til 625 000 kr. inkl. mva. 

 

Tid for gjennomføring:  august – november. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Christina Christensen (e.f.)  

fung. avdelingsdirektør 

 Halvor Ødegaard 

 seniorrådgiver 
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