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Etablering av felles prinsipper for forvaltning av samferdselssektorens
statlige føringsveier for elektronisk kommunikasjonsnett

Elektronisk kommunikasjon (ekom) er blitt en vesentlig del av hverdagen vår, og de
nettverkene som bærer den elektroniske kommunikasjonen (ekomnettene) utgjør en
grunnleggende forutsetning for økt digitalisering og nye tjenester både i offentlig og privat
sektor. En godt utbygd og robust infrastruktur som kan levere elektronisk kommunikasjon av
høy kvalitet er nødvendig for et digitalisert samfunn.

Samfunnet blir stadig mer avhengig av at ekomnettene fungerer til enhver tid. Det gjelder
spesielt for virksomheter som leverer samfunnskritiske tjenester. Det er derfor behov for å
etablere flere alternative nett og føringer over hele landet med god kapasitet, for å gjøre
ekomnettene mer robuste samlet sett.

Etablering av høyhastighetsnett kan være kostbart når det gjelder selve anleggsarbeidet og
ressurskrevende med hensyn til søknadsprosesser og oppfølgning, blant annet for å
innhente nødvendige tillatelser. I tillegg er det ofte vanskelig for utbygger å skaffe oversikt
over eksisterende infrastruktur som eventuelt kan benyttes til fremføring. Bygge- og
anleggskostnader kan utgjøre så mye som 80 prosent av totalkostnaden ved etablering av
ekomnett. Denne kostnaden kan reduseres betydelig gjennom bruk av eksisterende infra-
struktur og egnede føringsveger.

Bane NOR og Statens Vegvesen (SW) eier og disponerer infrastruktur som er egnet for
fremføring av ekomnett (trekkerør, kulverter, stolper, fiber, med mer). Infrastrukturen er
primært etablert og utviklet for eget bruk, men tilbys i ulik utstrekning eksterne aktører som
leverer elektronisk kommunikasjonsnett. Ved oppgradering eller utbygging av nye jernbane-
og/eller veistrekninger har det etter det departementet erfarer vært vanlig praksis fra både
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Bane NOR og SW sin side å ta kontakt med lokale og/eller nasjonale tilbydere av
elektronisk kommunikasjon for å vurdere anleggssamarbeid eller for å avdekke behov for
trekkerør, fiber, etc. Tilbakemeldingen fra ekombransjen er imidlertid at det oppleves som litt
tilfeldig hvem som blir spurt og hvilke priser og vilkår som blir tilbudt i de ulike tilfellene.
Informasjon om ledig plass i passiv eller aktiv infrastruktur, priser for tilgang,
kontaktinformasjon, og så videre, oppleves også ofte som vanskelig tilgjengelig.

Samferdselsdepartementet ønsker å bidra til at ledig fiberkapasitet og ledige føringsveier
som statlige selskaper og etater disponerer, blir lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett
(mobil- og bredbåndsnett). Tilgang til slik infrastruktur bør gis på åpne og ikke-
diskriminerende vilkår, og til kostnadsbaserte priser. Vi ønsker videre å bidra til at statlige
selskaper legger ekstra trekkerør og/eller fiberkabler utover eget behov når større fornyings-
eller oppgraderingsarbeid utføres, der dette er hensiktsmessig for å nå målene om en robust
og godt utbygd infrastruktur for elektronisk kommunikasjon.

Samferdselsdepartementet har foreslått en ny lov om tilrettelegging for utbygging av
høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) som bl.a.
inneholder bestemmelser om at eiere av fysisk infrastruktur (statlige og kommersielle) plikter
å imøtekomme enhver rimelig anmodning om tilgang til deres eksisterende passive
infrastruktur på rimelige vilkår. Det legges også opp til bedre samordning av prosjekter i
forbindelse med utbygging av ny infrastruktur. Departementet mener at en eventuell innføring
av denne loven medfører at statlige selskap vil måtte ta mer aktive grep for å tilgjengeliggjøre
passiv infrastruktur på en åpen og ikke-diskriminerende måte til alle tilbydere som etterspør
tilgang.

Samferdselsdepartementet vil på denne bakgrunn be Statens vegvesen i samarbeid med
Jernbanedirektoratet om så snart som mulig å sette i gang et felles arbeid for etablering av et
forvaltningsregime for sektorenes infrastruktur som kan benyttes til fremføring av ekomnett.
Dette forvaltningsregimet bør inneholde bestemmelser/retningslinjer om:

- Prosedyrer som sikrer en åpen og transparent utlysning av anleggsbidrag til f.eks.
trekkerør i forbindelse med oppgradering eller utbygging av nye traseer
Beregning av kostnadsorienterte priser og andre vilkår for tilgang
Kartlegging av informasjon om infrastruktur og tilgjengeliggjøring av denne

Jeg ber om at et forslag til et slikt forvaltningsregime oversendes departementet innen
1. desember 2017.

Med bilse

Ketil Solvik-Olsen
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