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Kartlegging av bruk av offentlige vederlag for framføring 

1 Innledning 

1.1 Målsetting 
Målsettingen med rapporten er å skape et bilde av kostnader for framføring av telenett og 
hvilke faktorer som påvirker disse kostnadene. Vi har fokusert på hvordan offentlige avgifter 
for søknadsbehandling og andre behandlingsrutiner påvirker teleoperatørenes kostnadsnivå og 
investeringsvilje. I tillegg har vi sett på hvordan innføring av eiendomsskatt på telenett og 
avgifter for grunnleie påvirker kostnadsbildet for teleoperatører. I rapporten har vi skilt mellom 
aksessnett og transportnett, og også mellom kabelbaserte nett og radiobaserte nett.  Med 
aksessnett mener vi nettet fra operatørenes sentraler og basestasjoner til kundene, mens 
transportnett er nettet mellom basestasjoner og sentraler. 

1.2 Datagrunnlag og metode 
Datainnsamlingen er basert på kontakt med kommuner, e-verk, og teleoperatører. Alle landets 
kommuner ble invitert til å være med på en Web-basert undersøkelse hvor vi stilte 20 spørsmål 
om kommunale avgifter og framføringsveier. Av landets 434 kommuner svarte 168 kommuner 
på Web-undersøkelsen. Dette tilsvarer litt over 38 %. Spørreskjema for Web-undersøkelsen er 
gjengitt i Vedlegg C. I tillegg gjennomførte vi dybdeintervjuer på telefon med 30 kommuner 
som ble valgt ut for å oppnå representative data på nasjonalt nivå. Vedlegg D viser 
spørsmålene som vi stilte i de kommunale dybdeintervjuene 

Vi gjennomførte også 4 operatørintervjuer med BaneTele, Forsvarets logistikkorganisasjon/ 
Informasjons- og kommunikasjonstjenester (FLO/IKT), Telenor, og UPC. Siktemålet med 
disse intervjuene var å forstå problemstillingene sett fra den andre siden av bordet, altså fra de 
som kommunene betjener i forbindelse med framføringsveier. Vi spurte også operatørene om 
hvilke framføringsveier som de bruker, og fordeler og ulemper med ulike typer av 
framføringsveier. Alle spørsmålene er listet i vedlegg E. Mer detaljert informasjon om 
datagrunnlag om metode finnes i vedlegg F. 

2 Sammendrag 
Norske kommuner har tradisjonelt stilt få krav til utbyggere av telenett og holdt et lavt nivå på 
gebyrer. Mange kommuner har imidlertid innført eiendomsskatt på teleanlegg og vurderer å ta 
betalt for tilgang til kommunal grunn. Dette vil trolig forsinke og fordyre bredbåndsbyggingen, 
og vil særlig ramme de nesten 250 norske kommuner som har et dårlig bredbåndstilbud i dag1. 
Det finnes noen kommuner som har lykkes med en kommunal bredbåndssatsing, men flertallet 
av norske kommuner har mye å hente på dette området. Kommuner som ønsker seg et godt 
bredbåndstilbud til sine institusjoner, bedrifter og innbyggere bør vurdere følgende forslag: 

• Unngå betaling for leie av offentlig grunn og høy pris på kartdata.  

• Vurder innføring av systemer for samordnet gravemelding, som vil redusere kostnader for 
planlegging, koordinering og påvisning av framføringsveier. 

                                                 
1 Kilde: Econ og Teleplan: Bredbånd – kartlegging (desember 2002) 
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• Legg trekkrør i forbindelse med andre gravearbeider. Dette vil over tid skaffe kommunens 
innbyggere mulighet for førsteklasses bredbåndstilgang uten høye utbyggingskostnader. 

• Få et bevisst forhold til bredbåndsutbygging gjennom etablering av en strategi for 
framføringsveier. 

• Bidra til at private aktører etablerer bredbåndstilbud gjennom å forplikte alle kommunale 
enheter til en leverandør. 

• Jobb sammen med andre kommuner og offentlige institusjoner om etablering av 
framføringsveier og bredbåndstilbud. Særlig vil samordning av behov for kapasitet i 
transportnettet føre til reduserte kostnader i mange områder. 

 

Lave gebyrer og få krav til operatører som vil etablere framføringsveier 
Offentlige avgifter er en liten andel av kostnader for å etablere framføringsveier. Norske 
kommuner har tradisjonelt stilt få krav til teleoperatører som ønsker å etablere telenett, og tatt 
minimalt med gebyrer. Over 80% av de 168 kommunene som svarte på undersøkelsen tar ikke 
gebyr for behandling og utstedelse av gravetillatelse. Blant de som tar betalt er gebyret oftest 
under 2.000 kroner, og det utgjør bare noen få promille av vanlig utbyggingskostnad. 
Kostnaden for bruk av radiofrekvenser varierer mellom 1.500 og 10.000 kroner per sender per 
år. Det finnes også spesielle frekvenser som kan benyttes uten krav om lisensbetaling. 

Norske kommuner stiller generelt få krav til operatører som ønsker å grave grøfter på 
kommunal grunn. Et stort flertall krever at operatøren må re-asfaltere eller påfylle tilbake til 
opprinnelig stand. Rundt 40 % krever at operatøren borer igjennom hovedveier i stedet for å 
stoppe trafikken ved å grave i vei. Kun en kommune blant de 168 som deltok i undersøkelsen 
tar årlig leie for tilgang til kommunal grunn, og bare 2 kommuner ber om et engangsbeløp for 
slik tilgang. 

Kun 8% av norske kommuner krever at teleoperatører legger ekstra rør når de allikevel er ute 
og graver. En større andel, 30%, har som regel at teleoperatører må invitere andre operatører til 
fellesføring før de får gravetillatelse. 

 

Trend mot høyere avgifter og flere krav i mange kommuner 
Om lag 140 kommuner har vedtatt å skrive eiendomsskatt på teleanlegg, som vil medføre en 
markert økning i andel offentlige avgifter. I tillegg har mange kommuner begynt å stille flere 
krav enn før i forbindelse med gravetillatelser. Dette gjelder særlig krav til mer kostbart 
etterarbeid. Vi har også funnet at flere kommuner og offentlige etater har innført eller vurderer 
å innføre avgift på leie av grunn til framføringsvei. I kommuner som har eiendomsskatt og som 
i tillegg tar betalt for leie av grunn er andel offentlige avgifter mellom 10 % og 20 % av total 
byggekost. For et strekk på 1.000 meter i bygate vil estimert kostnad for eiendomsskatt være 
litt over 50.000 kr beregnet som en nåverdi over 10 år. Teleoperatørene vil trolig redusere sin 
satsing i slike kommuner, og et slikt avgiftsnivå vil derfor hemme norsk bredbåndsutvikling. 
Det er dessuten størst sjanse for at skattelegging av telenett finner sted i de svakest stilte 
kommunene, slik at sjansen for å få bygget et bredbåndsnett reduseres der det er mest behov 
for videre utbygging. 

Av hensyn til sikkerhet og bomiljø bør det stilles strenge krav til de som får gravetillatelse. 
Etter at gravingen er gjennomført er det imidlertid i våre øyne få ulemper eller faktiske 
kostnader for kommunen som kan rettferdiggjøre en praksis for leie av kommunal grunn.  
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Kort behandlingstid, men liten grad av samordning av gravemeldinger 
I gjennomsnitt mottar hver kommune litt over 10 gravesøknader i året for framføring av 
telekabler. Søkerne må vanligvis selv henvende seg til hver enkelt eier av rør og ledninger før 
man kan sende inn søknad. Systemer for samordnet gravemelding, hvor informasjon om alle 
rør ligger samlet, har ikke fått stor utbredelse. Slike systemer fører til raskere saksgang, 
reduserte planleggingskostnader, og bedre muligheter for koordinering. Både teleoperatører og 
kommunale myndigheter kan oppnå store gevinster gjennom bruk av slike systemer. Det er 
imidlertid viktig at systemkostnaden holdes nede og at operatørene tas med i en diskusjon om 
hvor mye informasjon som systemet skal inneholde. 

Norske kommuner er også konservative på bruk av skjema - i over halvparten av kommunene 
må man fylle ut et papirbasert skjema som er tilgjengelig hos teknisk etat. Kun 6% av 
kommunene har slikt skjema tilgjengelig på Internett. Etter at nødvendig informasjon er samlet 
inn fra røreiere, går det fort å få gravetillatelse. 2 av 3 kommuner sier at behandlingstiden på en 
korrekt utfylt gravesøknad er under 4 dager.  

 

Høy pris på kartdata 
De fleste kommuner har dokumentert sine vann- og avløpsnett på digital form (GIS database), 
men de har også informasjonen tilgjengelig på papirbasis ved behov.  Kommunene som ble 
intervjuet vurderte kvalitet på dokumentasjonen til være ca. 4 på en skala fra 1-5 (best). 

Noen kommuner tar imidlertid en høy pris for tilgang til digitale kart som teleoperatørene 
bruker til å planlegge og dokumentere egne nettverk. I noen kommuner betaler teleoperatørene 
over 100.000 kroner hvert år for tilgang til digitale kartdata. Tilgang til kartdata er dyrt for små 
operatører og betyr lite for store operatører. Høy pris for kartdata er slik sett et hinder for økt 
konkurranse. Det er flere faktorer som fører til høye priser på digitale kart. Siden slike kart er 
en forutsetning for effektiv samordning og planlegging av bredbåndsbygging er dette et aktuelt 
tema for videre utredning. 

 

Noen grad av samarbeid og dialog om framføring men liten grad av dokumenterte strategier 
Nesten halvparten av norske kommuner har en form for interkommunalt samarbeid om 
framføringsveier for bredbånd, men vi har kun funnet et fåtall kommuner som har et nært og 
forpliktende samarbeid med andre kommuner. Interkommunalt samarbeid betyr oftest felles 
innkjøp fra en privat aktør og sjelden utbygging i egen regi. Om lag 1/3 av kommunene i 
dybdeundersøkelsen har et samarbeid med private aktører om utbygging av bredbånd: I mange 
tilfeller er dette et samarbeid med det lokale kraftselskapet, men noen kommuner har også 
avtalt bredbåndsbygging til sine institusjoner med tradisjonelle teleoperatører. Samarbeid med 
fylkeskommunale eller statlige institusjoner er omtrent ikke-eksisterende, selv om et slikt 
samarbeid kan redusere kostnader i aksessnettet og særlig i transportnettet. Det finnes ca. 250 
norske kommuner med lav eller ingen bredbåndsdekning. Et flertall av disse vil kunne forsere 
en utbygging ved større grad av samarbeid med andre offentlige eller private aktører. Det første 
steget, som bare 10% av kommunene har gjennomført, er å få et bevisst forhold til 
bredbåndsutbygging gjennom etablering av en strategi for framføringsveier.  
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Stor kostnadsforskjell mellom ulike føringsveier 
Hvis man ønsker å etablere en framføringsvei, bør man nøye vurdere andre alternativer før man 
begynner å grave. Dette er vanligvis den dyreste måten å bygge telenett på. Bruk av 
stolperekker, kulvert eller radiosamband er atskillig rimeligere i de fleste tilfeller. Kostnader 
for radiosamband i aksessnettet er i stor grad faste kostnader, så kostnaden per meter vil variere 
med lengden på strekket. Kabelbaserte aksessmetoder har generelt høyere teoretisk kapasitet og 
dermed flere mulige anvendelser enn hva radiosamband har. Man skal derfor være forsiktig 
med å sammenlikne radiokostnader med andre metoder før man vet hvilke behov for kapasitet 
som skal dekkes. Figuren nedenfor viser estimerte kostnader per meter for å etablere ett strekk 
på 1.000 meter i en kommune med eiendomsskatt og som i tillegg tar betalt for bruk av 
kommunal grunn. 

-
200
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800

1 000
1 200

1 400
1 600

Grus Bygate Gangvei Stolperekke Radio - lisens

Estimert kostnad per meter inkl. eiendomsskatt og grunnleieNOK

 

Figur 1. Estimert kostnad for etablering av ulike framføringsveier.  

Det aller rimeligste er imidlertid å legge rør for telekabel når man allikevel er ute og graver. 
Kommuner som gjennomfører en slik praksis vil over tid kunne tilby sine innbyggere, bedrifter 
og institusjoner førsteklasses bredbåndstilgang uten høye utbyggingskostnader.  

 

Store volumrabatter for leie av transportnett 

Gitt like forutsetninger på lengde og kapasitet, har vi funnet relativt små forskjeller i kostnad 
for leie av kapasitet i transportnettet mellom ulike landsdeler. Det er imidlertid stor forskjell i 
pris ’per bit’ avhengig av hvor stor kapasitet som leies. Et 2 Mbit/s samband er ca. 40 ganger så 
dyrt per bit som et samband på 622 Mbit/s.  Det er primært dette som gjør at bredbåndsbruk er 
mye dyrere i grisgrendte strøk, siden internettleverandører i sentrale strøk har flere kunder og 
dermed høyere kapasitetsbehov i transportnettet. En annen konsekvens av de store 
volumrabatter i transportnettet er at kommuner i grisgrendte strøk kan oppnå store gevinster på 
å samordne leie av kapasitet i transportnettet – enten ved å etablere sitt eget aksessnett, 
samarbeide med andre kommuner, eller forplikte alle kommunens institusjoner til en operatør. 
Da unngår man at hver institusjon må leie lange og dyre samband med liten kapasitet.  
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3 Kommunale rutiner og strategier 

3.1 Gravesøknader 

3.1.1 Antall gravesøknader/tillatelser  

Antall behandlede gravesøknader i kommunene for fremføring av telekabler fordeler seg 
prosentuelt slik ut fra resultatet av Web-undersøkelsen: 

 
Omtrent hvor mange gravesøknader for fremføring av telekabler 
behandlet din kommune i 2001? Antall Andel

En eller to 47 29 %

Fra 3 til 10 51 31 %

Fra 11 til 50 37 23 %

Flere enn 50 8 5 %

Vet ikke 20 12 %

Sum 163 100 %

Tabell 1. Antall gravesøknader 

Dette viser at det er stor spredning mellom antall gravesøknader, men at det prosentuelle 
antallet er omtrent likt i de tre valgte volumkategoriene. Gjennomsnitt antall gravesøknader per 
kommune er ca. 12. Til sammenlikning mottok Oslo kommune gravesøknader for 859 
veistrekk i 2001. For 2002 er antall gravesøknader redusert fordi flere operatører er konkurs 
eller har redusert sin virksomhet. 

 

3.1.2 Skjema for gravesøknad 

Svarene fordeler seg her som følger ut fra resultatet av Web-undersøkelsen: 

 
Hvordan er din kommunes skjema for gravesøknad tilgjengelig? Antall Andel

Kommunen krever ikke gravesøknad 29 18 %

Det benyttes ikke eget skjema, men søknaden utformes i brev 38 23 %

Papirbasert skjema er tilgjengelig hos teknisk etat 88 53 %

Skjema ligger tilgjengelig på Internett 10 6 %

Sum 165 100 %

Tabell 2. Skjema for gravesøknad 

Over halvparten av kommunene benytter papirbasert søknad, der skjema fåes på kontoret til 
teknisk etat. Litt under ¼ baserer seg på søknader utformet i vanlig brev, mens bare 6 % har 
lagt ut graveskjema på Internett. Norske kommuner har langt igjen før elektronisk 
saksbehandling blir en realitet for gravesøknader. Gravesøknader skal ofte behandles av flere 
etater og elektronisk saksbehandling kan redusere tiden som brukes på saksbehandling og på 
informasjon til søker om status på søknaden. 
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3.1.3 Godkjennelse 

Angående prosedyre for godkjennelse av gravesøknader så fordeler svarene seg slik ut fra 
resultatet av Web-undersøkelsen: 

 
Hvordan godkjennes en gravesøknad hos de involverte etater/bedrifter? Antall Andel

Søker henvender seg til ett offentlig kontor som har informasjon om alle rør
og ledninger 41 25 %

Søker henvender seg til ett privat kontor som har informasjon om alle rør 
og ledninger 1 1 %

Søker henvender seg til hver enkelt eier av rør/ledninger 119 74 %

Sum 161 100 %

Tabell 3. Godkjennelse av gravesøknad 

I svært mange kommuner må man altså gå runden til alle som kan ha rør eller kabler der det 
skal graves. Dette er tidkrevende og kostbart – både for den som søker og den som eier rør og 
ledninger. 25 % av kommunene rapporterer at et offentlig kontor som tar seg av gravesøknader. 
Vi har snakket med noen kommuner som rapporterte et slikt svar i etterkant av undersøkelsen. 
Ingen av de vi snakket med har ikke informasjon på egen hånd om hvor rørene til alle 
operatører ligger, men tilbyr seg å hente inn slik informasjon. Det er kun 1 kommune i 
undersøkelsen som rapporterer at et privat kontor behandler gravesøknader. Det finnes ett 
selskap i Norge, Bravida Geomatikk, som tilbyr en tjeneste for samordnet gravemelding. En 
slik tjeneste innebærer at alle operatører legger inn informasjon om sine kabler og ledninger i 
et felles kartverk. Ved hjelp av dette reduserer man planleggingstiden betraktelig siden man 
slipper å kontakte hver enkel operatør. I tillegg kan man ha en felles påvisningstjeneste som 
sparer ressurser. Bravida har foreløpig kun et titalls kommuner som kunder på dette systemet. 
Århus kommune i Danmark drifter sitt eget system2, og Oslo kommune vurderer noe 
tilsvarende.  

3.1.4 Tid for godkjennelse 

Behandlingstid av gravesøknad fordeler seg på følgende kategorier ut fra resultatet av Web-
undersøkelsen: 

 
Hvor lang tid tar det vanligvis fra korrekt utfylt gravesøknad er 
mottatt til den er ferdig behandlet? Antall Andel

Under 4 dager 103 66 %

4 - 10 dager 46 29 %

Mer enn 10 dager 7 4 %

Sum 156 100 %

Tabell 4. Tid for godkjennelse. 

Det må karakteriseres som positivt at det store antall kommuner behandler gravesøknader på 3 
dager eller mindre, mens 4-10 dager heller ikke er avskrekkende. For de kommuner som bruker 

                                                 
2 www.ledningsinfo.dk 
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mer enn 2 uker på prosessen, vil det sannsynligvis være mulig å effektivisere dette, dersom 
kommunen gjøres oppmerksom på forholdet.  

Fra teleoperatørens synspunkt kan imidlertid verden fortone seg annerledes. I 74% av 
kommunene kan man ikke levere en søknad om gravetillatelse før man har innhentet 
godkjenning fra alle andre operatører. Dette er tidkrevende og må legges til behandlingstiden i 
kommuneadministrasjonen. 

 

3.1.5 Kartunderlag og dokumentasjon 

Kommunenes lagringsmetode for kartunderlag er rapportert å være ut fra resultatet av Web-
undersøkelsen: 
Hvordan er din kommunes rør og grøftesystemer dokumentert?  Antall Andel

Begge 66 40 %

På elektroniske kart 53 32 %

På papirbaserte kart 46 28 %

Sum 165 100 %

Tabell 5. Kartunderlag. 

Dette må tolkes som at over 70 % har sine kartinformasjoner på dataform (GIS), mens det er 
ca. 28 % som kun benytter papirkart.  Dette er i samsvar med telefonintervjuene hvor 7 av 31 
kommuner oppgir at de kun har papirbaserte kart. Vi har likevel inntrykk at kommunene er i 
ferd med eller ønsker å innføre elektroniske kart snart.   

 

3.2 Karantenebestemmelser 
Det er 24 kommuner i Web-undersøkelsen som har rapportert at de har karantenebestemmelser 
med gjentagelsesgrenser på 1 år eller mer. Dette gjelder hovedsaklig større kommuner med 
asfalterte gater og veier, og denne begrensningen vil nok måtte sies å ha en viss 
kostnadsøkende effekt, selv om det ikke representerer en avgift. Slike regler og hensyn er 
imidlertid vanskelig å unngå uten at andre ulemper med gjentatte gravinger blir dominerende. 
Har din kommune et system for karantene hvor veier/gater som nylig er 
gravd opp ikke kan graves på nytt før en viss tid er gått? Antall Andel

Nei – vi har ikke noen karantenebestemmelser 141 85 %

Ja – karantene på under 1 år 3 2 %

Ja – karantene på mellom 1 og 3 år 13 8 %

Ja – karantene på over 3 år 9 5 %

Sum 166 100 %

Tabell 6. Karantenetid i forbindelse med graving. 
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3.3 Krav til operatører som ønsker å grave 
 
Hvilke krav stilles til operatører som ønsker å grave grøfter i din kommune? Antall Andel 

Operatøren må legge ekstra trekkrør for telekabel 13 8 %

Operatøren må invitere andre operatører til fellesføring 47 30 %

Det er ikke lov å grave over hovedveier – operatøren må borre gjennom 62 39 %

For graving i hovedveier kan det kun graves på kveld/natt 11 7 %

Etter at føringsvei er etablert må operatøren betale et årlig beløp for leie av kommunal 
grunn 0 0 %

Etter at føringsvei er etablert må operatøren betale et engangsbeløp for leie av grunn 2 1 %

Hvis operatøren skal grave om vinteren må det vinterasfalteres 27 17 %

Etter settinger av grøft må det reasfalteres eller påfylles 112 71 %

Annet 38 24 %

Tabell 7. Krav til operatører som ønsker å grave. 

Norske kommuner stiller generelt få krav til operatører som ønsker å grave grøfter på 
kommunal grunn. De vanligste kravene er re-asfaltering og boring gjennom hovedvei. Et stort 
flertall krever at operatøren må re-asfaltere eller påfylle tilbake til opprinnelig stand. Rundt 
40% krever at operatøren borer igjennom hovedveier i stedet for å stoppe trafikken ved å grave 
i vei.  

Ingen kommuner tar årlig leie for kommunal grunn, og bare 2 kommuner ber om et 
engangsbeløp for leie. Fra operatørintervjuer har vi imidlertid lært at flere kommuner vurderer 
en slik praksis. Oslo kommune har allerede begynt å ta 10 kroner per meter per år i leie, og 
Oslo Sporveier vurderer å ta betalt for leie av sin grunn.  

Nesten 1/3 av kommunene krever at den som graver må invitere andre operatører til 
fellesføring, men under 10% krever at operatøren legger ekstra trekkrør. Dette betyr at 
teleoperatører sjelden hjelper til med å bygge opp kommunale ’rørbanker’. Det er to årsaker til 
dette: For det første er det få kommuner som har strategi for å eie egne rør. For det andre vil 
dette være et upopulært krav blant teleoperatørene som vil være redd for økt konkurranse i 
”sine” områder. 

Ellers nevnte mange kommuner at de benytter ulike krav i ulike situasjoner. Det gjelder ofte 
krav til vinterasfaltering, tidspunkt for graving, og spørsmål om operatøren må borre gjennom i 
stedet for å grave over hovedvei. 

 

3.4 Kommunale strategier og styringsfunksjoner 

3.4.1 Strategier for framføringsveier 

Ved spørsmål om aktiviteter rundt etablering av fremføringsveier svarer 41% at de deltar i 
interkommunalt samarbeide. Dette er overraskende høyt, og basert på telefonintervjuene er 
andelen kommuner som har forpliktende interkommunalt samarbeid noe mindre. En forklaring 
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kan være at kommunene samarbeider om få etablert bredbånd til de kommunal institusjonene, 
og at etablering av fremføringsveier er en del av dette. 

 
Hvilke påstander om fremføringsveier er riktige for din kommune?  Antall Andel

Deltagelse i interkommunalt samarbeide 72 43 %

Vedtak om strategier er gjort 16 10 %

Reservasjon av antenneplass gjøres 13 8 %

Sum 101 60 %

Tabell 8. Kommunale strategier for framføringsveier 

En del kommuner samarbeider og snakker sammen for å få etablert bredbånd. I og med at 
fylket og e-verk kan være involvert i disse diskusjonene så er det naturlig at det er en form for 
samarbeid også kommunene i mellom. Dessuten samarbeider en del kommuner, eller i ferd 
med å inngå samarbeid, for å til en mer kostnadseffektiv drift på tvers av kommunene. God 
kommunikasjon og bredbånd anses som en viktig forutsetning for dette samarbeidet.  

Når det gjelder vedtak om strategi så svarer kun 10% at en strategi for fremføringsveier er 
vedtatt i kommunene. Dette stemmer godt med vår inntrykk etter telefonintervjuene. Mange gir 
utrykk for at ledelsen er opptatt av fremføringsveier i kommunen, men at man ennå ikke har 
tenkt grundig igjennom problemstillingen og etablert egne strategier. Særlig gjelder dette 
mindre kommuner som ikke har et godt bredbåndstilbud. Etablering av enkle bredbåndsplaner 
vil trolig forsere utbygging av bredbånd mange steder, fordi det vil bevisstgjøre kommunale 
myndigheter og redusere usikkerhet blant operatører som vurderer å etablere et tilbud. Basert 
på resultatene i tabell 10 tror vi at mange kommuner vil trenge veiledning fra statlige 
myndigheter eller andre for å få dette til.  

De fleste kommuner oppgir at det er politisk stor vilje til å skaffe gode framføringsveier for 
bredbånd: Ved spørsmål om viktighet fra ledelsens side var ble gjennomsnittet ca. 3,5 på en 
skala fra 1-5.  Det er liten sammenheng mellom dette utsagnet og de investeringer eller 
forberedende anlegg av trekkrør, etc. som vi har funnet i kommunene.  Noen kommuner, ca. 
20%, oppgir at det er liten interesse for bredbånd i de politiske styringsorganene i kommunen.  

 

3.4.2 Arbeide med bredbåndstjenester i kommunen 

Spørsmålet i telefonundersøkelsen var hvilke tiltak som er i gang for å bedre bredbåndstilbudet 
i kommunen. Svar alternativene var: 

Samarbeid med fylke/statsinstitusjoner 

Ingen kommuner synes å arbeide med dette alternativet, selv om det burde kunne gi stor 
synergi på stamnettsiden mot Oslo for en svært stor del av kommune-Norge som ikke ligger 
rundt Oslofjorden. I tillegg til å redusere kostnader for offentlige institusjoner kan slikt 
samarbeid føre til bedre bredbåndsdekning for husstander og bedrifter. Dette krever imidlertid 
at offentlige institusjoner etterspør bredbånd over aksessmetoder som gir breddedekning (f.eks. 
xDSL eller punkt-til-multipunkt radio) og ikke punkt-til-punkt forbindelser som leide linjer 
eller punkt-til-punkt radio. En av kommunene vi snakket med har forsøkt å etablere et 
samarbeid med statlige institusjoner i kommunen om samkjøp av bredbånd, uten å få 
gjennomslag for dette. Så lenge vi vet hvor dyrt det er å leie av transportnett er i grisgrendte 
strøk er det beklagelig at samarbeid med fylke/statsinstitusjoner ikke er kommet lengre. 
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Dialog med private aktører 

Nesten 1 av 3 kommuner rapporterer om samarbeide med private aktører for å skaffe bedre 
bredbåndstjenester til lokalbefolkningen. Telenor har et prosjekt rettet mot kommuner og en 
del kommuner jobber tett sammen med e-verkene. Muligens er mange kommuner for små til å 
påvirke operatørenes planer. Enkelte fylker har tatt initiativ til å samordne utviklingen i 
regionen for eksempel i Troms fylke. Det er også noen store kommuner som arbeider etter 
denne linjen, for eksempel Bærum kommune i samarbeid med NextGenTel. En annen årsak til 
at ikke flere kommuner har lignende aktiviteter, kan være at de store bredbåndsaktørene til nå 
har fokusert på privatmarkedet. Catch Communications er et unntak med sine SDSL-produkter. 
Noen kommuner (Halden, Alvdal) har et tett samarbeid med én privat aktør, hhv Priority 
Telecom og Fjellnett, som har etablert bredbånd til kommunale institusjoner. Mange 
kommuner, særlig små kommuner med begrenset kompetanse, kan med fordel la én aktør 
bygge og drifte det kommunale bredbåndsnettet. Dette vil gi operatøren kritisk masse i 
kommunen og øke muligheten for et bredbåndstilbud. 

Kommunen bygger ut selv 

Det er ikke funnet noen kommuner blant de spurte som praktiserer dette, men Modalen er vel 
det beste eksemplet fra pressen på et slikt initiativ.  

Samarbeide med nabokommuner 

Dette er det hyppigst forkommende alternativ. Et eksempel er samarbeide i Det Digitale 
Distrikts-Agder-prosjektet (DDD), der 18 distriktskommuner i Agder-fylkene har gått sammen 
om å innhente tilbud på bredbånd både til kommunale IT-nettverk og for bredbåndstjenester til 
næringsliv og lokalbefolkningen. Hensikten var primært å oppnå mengderabatter. Hittil har 
tilbyderne til DDD ikke oppfylt forventningene om at de av egen interesse skal yte assistanse 
med nettverkskonstruksjon, eller delfinansiere utbygging. Det finnes mange lignende 
kommunegrupperinger med forskjellige grader av samarbeid, forventninger og forpliktelser.  
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4 Kostnadsforhold for aksessnett 

4.1 Offentlige gebyrer 

4.1.1 Gebyrer for gravemelding/tillatelse 

Størrelsen på gebyrene for utferdigelse av gravetillatelser fordeler seg ifølge Web-undersøkel-
sen slik: 
Hvor stort gebyr tar din kommune for behandling og utstedelse av 
gravetillatelse? Antall Andel

Gratis 134 84 %

Under 500,- kr 12 8 %

Mellom 500,- og 2000,- kr 13 8 %

Over 2000,- kr 1 1 %

Sum 160 100 %

Tabell 9. Gebyr for gravetillatelse 

De fleste kommunene tar ingen gebyrer for gravetillatelser, og av resten har nesten alle satser 
under 2.000 kr. Dette representerer derfor neppe noe økonomisk problem for utbyggere. 

Telefonintervjuene underbygger at det bare er de største og tettest befolkede kommunene som 
krever gebyr for gravemeldinger med påfølgende gravetillatelse. Ellers er dette en funksjon 
som vanligvis er gratis i de fleste kommuner. 

Eksempler på kommuner som tar gebyr for gravetillatelser, er Bærum og Stavanger. Her 
innkreves det  et gebyr for gravetillatelser på hhv kr 1.500 og 1.200. Et slikt gebyr kan ikke 
anses som en særlig stor økonomisk hindring for bredbåndsutbygging i en kommune av denne 
størrelse. 

4.1.2 Kartinformasjon og kopier 

De fleste kommuner tar bare en liten avgift for kartkopier, som skal dekke direkte kopi-
eringsutgifter. Dette kan dreie seg om noen få hundre kroner for vanlig størrelse kopier. Flere 
operatører har imidlertid opplevd at kommuner tar over 100.000 kroner per år for tilgang til 
digitale kart som brukes for operatørens egne planleggingsverktøy. Dette betyr spesielt mye for 
mindre operatører. Mange operatører har valgt å ikke kjøpe elektroniske kart fra kommuner på 
grunn av høy pris. For kommuner som planlegger koordinering av etablering av 
framføringsveier er det vesentlig at alle operatørene benytter digitale kartverk. 

4.1.3 Kostnader for kabelpåvisning 

Det er ikke funnet noen kommuner som tar avgift for kabel- eller rørpåvisninger. Det er heller 
ikke framkommet informasjon om at E-verk eller kraftleverandører tar avgift for kabelpåvis-
ning, men gjør dette i egen interesse. Flere operatører tar imidlertid en avgift for påvisning 
utenom vanlig arbeidstid. 
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4.2 Eiendomsskatt og grunnleie 

4.2.1 Eiendomsskatt 

I forbindelse med et annet av Teleplans prosjekter, som gjelder taksering av teleanlegg for ut-
skriving av eiendomsskatt på ”verk og bruk” etter Nesset-dommen i Høyesterett, er det kjent at 
rundt 140 kommuner i Norge har vedtatt å skrive ut slik skatt. Dette tallet kan raskt øke når det 
juridiske grunnlaget og de økonomiske mulighetene blir bedre kjent. 

Svarene i Web-undersøkelsen var at 29 av kommunene skriver ut eiendomsskatt på teleinstal-
lasjoner, mens 19 planlegger å begynne med det. 107 kommuner rapporterte at de ikke skrev ut 
slik skatt. Ja-svarene var litt færre enn man skulle forvente ut fra en jevn statistisk fordeling av 
140 kommuner på 163 svar av 445 mulige, men slike utslag er vanskelige å unngå når man 
baserer seg på frivillighet i svarprosessen. 

Størrelsen på slik eiendomsskatt er 7 promille av takstverdien redusert med visse fradrag, og 
utgangspunktet for takstverdi er gjenanskaffelsesverdien av de tekniske installasjonene. For en 
litt større by kan dette dreie seg om skattbare verdier på 30-50 MKr for Telenors sentraler og 
abonnentnett, og dermed en skattebyrde på 200-350.000 kr/år. For et bredbåndsnett til en verdi 
av for eksempel 5 MKr vil skatten beløpe seg til 35.000 kr/år. Slike beløp er signifikante i for-
hold til de andre offentlige avgiftene som er vurdert her. 

Det har kommet uttalelser fra uoffisielt hold i Telenor om at slik skattelegging vil kunne redu-
sere operatørenes interesse for å bygge ut bredbåndsnettverk i bygde-Norge. Det er også mulig 
at samme synspunkter vil gjelde for de store mobiloperatørene. De juridiske sider av dette skat-
teforholdet er ikke fullt avklart, men det er vel en mulighet for at bredbåndsnettverk bygget i 
kommunal regi ikke vil skattlegges, i alle fall vil skatten da komme tilbake til kommunen selv. 

Det er mulig at de kommersielle bredbåndsnettverk som nå finnes, ikke er av en slik størrelse 
at de kommer inn under skatteplikten, men dette vil fort kunne endre seg dersom bruken øker. 
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Figur 2. Meterkostnad – offentlige avgifter og eiendomsskatt. 

Så lenge lisensiert radio holdes utenfor, viser figuren ovenfor at estimert kostnad forbundet 
med gebyrer og lisenser er helt minimal i forhold til eiendomsskatt. Eiendomsskatten er ca. 50 
ganger viktigere for graving i bygater enn gebyr for kontroll og gravetillatelse. Som andel av 
totalkost er gebyrer og skatter ca. 5% av total utbyggingskost i kommuner som skriver 
eiendomsskatt på telenett.  

Skal man bruke radio i lisensierte bånd, er bildet annerledes. Da er lisenskostnaden det 
viktigste elementet blant offentlige avgifter. 
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4.2.2 Grunnleie 
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Figur 3. Estimert meterkostnad – gebyrer, eiendomsskatt, og leie av grunn. 

Kommuner som velger å ta betalt for leie av grunn i tillegg til eiendomsskatt og gebyrer, vil 
sannsynligvis oppleve mer bruk av radio og stolperekker. I et slikt scenario, hvor vi har brukt 
leie på 10 kroner per meter per år, blir det en stor forskjell i kostnader mellom bruk av offentlig 
grunn og andre framføringsmetoder. 

Figuren over viser at grunnleie er minst like viktig som eiendomsskatt. De kommunene som i 
dag tar gebyr for gravetillatelser og bruk av kommunal grunn, er som regel meget store 
kommuner som allerede har et godt markedsgrunnlag for bredbåndsnett. 

De utgifter som eiendomsskattelegging av operatørene medfører er imidlertid av mer alvorlige 
dimensjoner, og her er det dessuten størst sjanse for at slik skattelegging finner sted i de sva-
kest stilte kommunene, slik at sjansen for å få utbygget et bredbåndsnett dermed reduseres i et 
negativt spiralforhold. 
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4.3 Kostnader for fysisk kabelframføring 

4.3.1 Graving av nye grøfter 

For legging av jordkabel og bygging av trekkrørgater representerer det fysiske arbeidet med 
gravingen den dominerende utgiften. Vi snakker her om utgifter i størrelsesorden: 
Veitype Est. kostnad per meter

Grøfter i jord og sandgrunn 50-150

Grøfter i fortau og veiskulder 500 - 800

Grøfter i bygater 800-1.500

Kilde: Veiledende prislister fra entreprenører og samtaler med teleoperatører 

Tabell 10. Graving av nye grøfter. 

Ofte vil kabelutgiften for selve fiberkabelen, som kan være i størrelsesorden 20-50 kr/m bli en 
liten del av den totale utgiften. Ved innblåsing i ferdig lagte trekkrør opererer man ofte med 
budsjettpriser for ferdig lagt kabel på 50 kr/m inkludert fiberkabel og arbeid. Dette demon-
strerer hvor viktig det er å legge trekkrør i alle åpnede grøfter der man kan forvente å få behov 
for kabelføring senere. Prisen for trekkrør er i størrelsesorden 10-30 kr/m avhengig av størrelse 
og antall på rørene. 

4.3.2 Føring i stolperekke og høyspent 

For kabel opphengt på stolperekker for 220 V kraftføring  regner man med budsjettpriser for  
ferdig installert kabel på størrelsesorden 100-150 kr/m. Kostnaden for å spinne fiberkabel langs 
høyspentmast er ca. 150 kroner per meter3. 

4.3.3 Kabelframføring langs andre føringsveier 

Det finnes andre fremføringsveier for kabel også: Kulvert langs jernbane og i noen bystrøk, 
føring i vann, og føring i vann- og avløpssystemer (VA). Framføring i VA-systemer er fortsatt 
på prøvestadiet, men det er utviklet lovende teknologi og gjennomført noen pilotprosjekter på 
systemet4. Vi har et begrenset datamateriale på kostnader for framføring i andre føringsveier, 
men operatører og leverandører har fortalt at kostnaden for kabelframføring i kulvert og tunnel 
er noe høyere enn kostnaden for framføring langs stolperekker. Framføring i vann er omtrent 
dobbelt så dyrt som framføring langs stolperekker. 

 

                                                 
3 Kilde: ”Graverapporten”, utgitt av Samferdselsdepartementet. 
4 http://www.brand-rex.com/telecom/tel_pres/press.htm 
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4.4 Tilgang til og leie av grunn og føringsveier 

4.4.1 Tilgang til kommunale trekkrør 

 
Gir kommunen tilgang til sine trekkrør til teleoperatører? Antall Andel

Ja, avtaler er allerede inngått 10 11 %

Ja, men ingen avtaler er inngått 61 68 %

Nei 19 21 %

Sum 90 100 %

Tabell 11. Tilgang til kommunale trekkrør 

Blant kommuner som har etablert egne trekkrør, er det kun ca. 20% som ikke gir teleoperatører 
tilgang til disse. Det er imidlertid en ennå mindre andel, rundt 10%, som faktisk har inngått 
slike avtaler. Majoriteten av kommuner er positivt innstilt til å gi tilgang uten å ha inngått slike 
avtaler.  

Vi spurte ikke om prisnivå på leie av kommunale rør i Web-undersøkelsen. Vårt inntrykk fra 
dybdeintervjuene er imidlertid at kommunene tar en lav, om noen, pris for slik tilgang. 
Kommersielle operatører tar seg vanligvis godt betalt for slik tilgang, som vi skal se i kapittel 
4.4.4. En kommune, Sør-Varanger, har planlagt å selge 2 av de 4 rørløp (i samme føring) som 
er lagt i Kirkenes, til kostpris til den som måtte være interessert. 

4.4.2 Bruk av offentlig grunn til grøfter 

Det er de færreste kommuner som tar gebyr for bruk av grunn til kabelgrøfter eller kanal-
anlegg. Det finnes imidlertid noen unntak: Bærum kommune beregner seg et engangs 
”forringelsesgebyr” avhengig av arealbruk til gravingen i størrelsesområdet kr. 1.000 til kr. 
5.000. Oslo kommune ved Eiendomsetaten tar 10 kroner per meter per år for leie av sin grunn. 
Flere operatører har nevnt at de opplever økt bevissthet blant offentlige etater rundt verdien av 
egen grunn. Statens Veivesen vurderer å ta leie for tilgang til sin grunn for føringsveier, med 
leiesum på ca. 3 kroner per meter per år. Også Statsskog vurderer en tilsvarende ordning. 

4.4.3 Føringer på 220 V stolperekke 

For oppheng av kabel på eksisterende stolperekker eiet av E-verk og Telenor, er det etablert en 
etableringskost på ca. kr 2.000, som tilsvarer halvparten av den totale etableringskostnaden, og 
standard leiepris på ca. kr 22 per stolpe per år. Med en stolpeavstand på rundt 40 m og en 
avregningstid for etableringen på 10 år tilsvarer dette ca. 8,50 kr/m/år. Dette er langt lavere enn 
man kan regne i gjennomsnitt for kabler i grøft. 

4.4.4 Leie av rør hos kommersielle operatører 

Både Telenor og BaneTele tilbyr tilgang til rør og leie av mørk fiber. Telenors priser er 
offentlig tilgjengelig og vises i tabellen nedenfor. BaneTele har ikke offentlige priser på slik 
tilgang.  
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Sted Pris per meter per måned Estimert nåverdi per meter

Oslo 10                                                      759

Byer / tettsteder 8,99                                                      683

Landsbygd 7,87                                                      598

Nåverdi er estimert over 10 år med 12% diskonteringsrente. 

Tabell 12. Leiekostnader for tilgang til rør hos Telenor.  

4.4.5 Tilgang til privat grunn 

Inntil juni 2001 kunne Telenor selv treffe vedtak om ekspropriasjon pga sin 
dekningsforpliktelse. Denne bestemmelsen er nå trukket tilbake, men Telenor kan fortsatt søke 
om ekspropriasjon. Denne fordelen er trolig ikke særlig viktig. Operatørene benytter primært 
offentlig grunn til etablering av framføringsvei, hvor ekspropriasjon ikke er aktuelt. I tillegg er 
en ekspropriasjonssak dyr og tidkrevende. 

 

4.5 Kostnader for radioframføring 

4.5.1 Tids- og kostnadsbesparelser ved radiobaserte utbygginger 

På grunn av de store kostnadene ved nedlegging av kabel i grøfter og de tidsforsinkelser som 
slik graving medfører i et prosjekt, er det de siste årene utviklet flere typer radioløsninger som 
egner seg godt for lokale aksessnett til bredbåndstjenester. Dette omfatter teknologier som for 
eksempel IP-soner (IEE 802.11x) eller WLL (Wireless Local Loop) som er profesjonelt bred-
båndsutstyr for 34 Mbit/s transmisjon i 26 GHz-båndet eller høyere, og andre, nye standarder 
som stadig utvikles. 

4.5.2 Lisensutgifter 

Frekvenser uten lisenskostnader 

De bredbåndsprosjektene som hittil har blitt etablert med radiosamband for dekning av tett-
steder, IP-soner, etc., har hittil som oftest blitt basert på den konsesjonsfrie standarden IEE 
802.11b i 2,4 GHz-båndet. Dette er et frekvensbånd som benyttes til teknisk oppvarming, 
mikrobølgeovner og lignende, og bortsett fra visse effektbegrensninger, er det ingen restrik-
sjoner på bruken. Dette medfører at forskjellige utsendelser lett kan forstyrre hverandre, men 
utstyret er basert på frekvenshopping eller spredd spektrum, slik at forstyrrelser oppfattes som 
støy og ikke som interferens, og dermed lettere kan motvirkes. I tillegg er Post- og Teletilsynet 
(PT) i ferd med å tilrettelegge deler av 5Ghz-båndet som en fribrukslisens.  

Lisensierte bånd 

For bredbåndsnett med høyere krav til kvalitet kan man bruke lisensierte bånd som 3,5 Ghz 
eller 26 Ghz. Her må man ha lisens for radioutsendelsen, men oppnår til gjengjeld mindre 
forstyrrelser og større kapasiteter. Teleoperatører bruker vanligvis to typer av lisenser: 
nasjonale lisenser og punkt til punkt/multipunkt-lisenser (PtP). Kostnaden for nasjonale 
lisenser er ikke publisert i gebyrforskriften til PT, mens kostnaden for en PtP-lisens varierer 
mellom 1.500 og 10.000 kroner per sender per år5.  

                                                 
5 Kilde: www.lovdata.no - Forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet 
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Søknad og tildeling av lisenser 

Både nasjonale og PtP-lisenser tildeles av PT og teleoperatører slipper dermed å forholde seg 
til mange ulike kommuner for å få gravetillatelse. De operatørene vi har snakket med har 
generelt vært fornøyd med PTs behandlingstid og behandlingsmåte for PtP-lisenser.  

4.5.3 Leie av basestasjonsplass 

Telenor disponerer en meget stor andel av gode basestasjonsplasser i Norge. Dette gjelder av 
historiske grunner for flere av de mest aktuelle frekvensbåndene, som VHF, NMT 450 og GSM 
både for 900 MHz og 1800 MHz. Ellers disponerer Forsvaret ved FLO/IKT en del anlegg på 
fjelltopper og andre høye steder, som tradisjonelt har vært interessante for VHF stasjoner og 
langdistansesamband på link.  

Telenor har vanligvis tatt mellom 30.000 og 70.000 kr/år i leie for innplassering av radioutstyr 
på sine master. Prisen varierer bl.a. med radioutstyrets størrelse og strømforbruk  I forhold til 
andre land hvor Teleplan har vært involvert i utbygging er dette relativt rimelig, men likefullt 
en stor andel av framføringskostnaden for radio. Leie av linjer til stasjonen har kommet i 
tillegg. 

For moderne bredbåndsnett basert på radioaksess vil basestasjonene oftest være plassert på 
taket av større forretningsbygg med utstyret plassert i et kott på loftet. Her begrenser leieprisen 
seg til et lavere nivå enn ved innleie i for eksempel Telenors anlegg, men her tilkommer ekstra 
kostnader som strømforsyning etc. 
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4.6 Sammendrag – kostnader i aksessnettet 

4.6.1 Estimerte kostnader for ulike framføringsveier 
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Figur 4. Estimert kostnad for ulike framføringsveier. Inkludert eiendomsskatt og 
grunnleie. 

I figuren over har vi tatt utgangspunkt i kostnadsanslagene for kabel, rør, arbeid og avgifter 
som vi har skissert tidligere i kapittelet. Videre har vi tatt følgende forutsetninger: 

• Det skal bygges ett strekk på 1.000 meter i en kommune som har eiendomsskatt på telenett 
og som tar 10 kroner per meter per år for leie av grunn.  

• På radiosiden har vi forutsatt et 34 Mbit/s samband og bruk av telelosji hos Telenor for 
innplassering i mast, mens på de andre metodene har vi brukt fiberkabel. Med bruk av 
kraftig termineringsutstyr kan fiberkabel ha nærmest ubegrenset kapasitet, og har dermed 
flere mulige anvendelser enn hva radiosamband har. 

• Vi har ikke tatt med kostnader for termineringsutstyr. 

• Løpende kostnader, som leie og eiendomsskatt, er estimert over 10 år med 12% 
rentekostnad. 

Graving i bygate kommer ut som den dyreste framføringsveien. Graving i asfalt er generelt den 
dyreste metoden. Bruk av stolper og høyspentmast er en rimelig framføringsvei med stort 
potensial. Kostnaden for radiosamband kommer ut mellom graving og bruk av stolpe. På radio 
er det særlig kostnaden for telelosji som slår kraftig ut6. For de andre framføringsveiene er 
kostnaden for arbeid det klart viktigste elementet. Så lenge det ikke skjer noe dramatisk med 
norsk lønnsnivå, kommer dette kostnadselementet til å holde seg stabilt høyt også i framtiden.  

Lengden på strekket som skal etableres er også av høy betydning, særlig for en beslutning om 
radio i forhold til kabel. Figur 5 på neste side viser at radio blir mer kostnadseffektivt jo lengre 

                                                 
6 I noen tilfeller vil telelosji være en relevant kostnad for kabelbasert framføring også. 
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strekket er. Dette gjør radioteknologi til en attraktiv føringsvei i utkantkommuner med lange 
avstander mellom institusjoner. Meterkostnader for de andre framføringsveiene er mer stabil. 
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Figur 5. Estimert kostnad på ulike strekklengder. 

5 Kostnadsforhold for transportnett 

5.1 Høykapasitets stamnett 

5.1.1 Telenors stamnett 

Telenor har etablert et høyhastighets transportnett på fiberbasis som omfatter hele landet nord-
over til Lyngen i Troms. Dette nettet har flere interne rerutingsmuligheter, og følger ruter som 
tilsvarer og dekker de mest befolkede strøk av landet. Nettet inneholder også en del 
radiolinjeforbindelser, og innbefatter fiberkapasitet som Telenor disponerer i BaneTeles nett. 
Nord for Tromsø er nettet utbygget med doble radiolinjeoverføringer helt til Varanger-halvøya. 

Telenor har en åpen prissetting via sine Internett-sider, der priser for forskjellige kapasitets-
behov er oppgitt som en funksjon av distanse, og med opplysninger om priskalkulasjon for 
sammensatte føringsveier, rabatter på basis av geografisk føring, volumrabatter, avhengighet 
av kontrakttid, og annet. For kapasiteter over 34 Mbit/s blir hver kontrakt priset separat, og 
disse prisene er ikke offentlig tilgjengelige. 
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5.1.2 BaneTeles stamnett 

BaneTeles originale nett følger de fleste jernbanetracéene i landet, mens det innkjøpte nettet fra 
Enitel-konkursen følger de store kraftoverføringslinjene. Dette gir et meget omfattende stam-
nett som dekker de fleste større befolkningssentra i Norge. 

BaneTeles prisstruktur for utleie av langdistansesamband er lik Telenors. Kapasitet prises etter 
volum og distanse. Tradisjonelt har BaneTele ligget noe under Telenor i pris på leie av 
kapasitet. Dette gjelder imidlertid bare mellom stasjoner og andre steder der BaneTele har 
avgreningsutstyr (105 kommuner). Med leie fra BaneTele er det derfor en ulempe at man ofte 
må komplettere med en tamp fra Telenor i begge ender. Dette reduserer den mulige 
prisforskjellen.  

 

5.1.3 Forsvarets transmisjonsnett 

Forsvaret, representert ved FLO/IKT, har et betydelig langdistansenett på landsbasis. Nettet er 
nå vesentlig oppbygd av radiolinjekomponenter og noe kabelforbindelser. I forhold til Telenors 
kapasitetsressurser på landsbasis er imidlertid Forsvarets nett beskjedent, da kanskje bortsett 
fra de nordligste landsdeler. Forsvarets landsdekkende nett følger i hovedsak de samme ruter 
som Telenors stamnett. 

På grunn av sin spesielle status som statseid bedrift, har FLO/IKT ikke adgang til å leie ut sine 
ressurser på langdistanse transmisjonsområdet til kommersiell bruk. Derimot er det adgang til å 
yte transportnett-tjenester til andre offentlige instanser, spesielt til de som har tilknytning til 
totalforsvarsforhold. Slik utleie har til nå som regel vært gratis. 

5.1.4 Andre mulige aktører 

Det finnes en del kraftleverandører som på fylkes- eller landsdelsbasis har etablert stamnett 
eller større fordelingsnett innen sitt kraftleveranseområde. Eksempler på dette er Agder Energi, 
Bergen kommunale kraftselskap, Varanger Kraft, Lyse kraft og TDI (tidligere ElTele Øst). + 
Statkraft. I tillegg har Song Networks og Priority Telecom etablert egne transportnett. Disse 
operatørene kan imidlertid ikke sammenliknes med de 2 store stamnettoperatørene Telenor og 
BaneTele i tilbud av landsdekkende høyhastighetssamband med stamnettfunksjonalitet. 

Det rapporteres i fagpressen at den effektive utnyttelsen av de eksisterende fibernett både i 
Norge og i resten av verden er relativt lav. Anslag på omkring 5% er publisert. Dette beror 
delvis på at fiber i dag har en eventyrlig kapasitet, og at den overførbare datahastigheten stadig 
økes ved at man benytter mer moderne terminalutstyr, for eksempel med bølgelengde-
multipleksing. 

Det er derfor lite trolig at en ny operatør vil finne det opportunt å etablere et nytt landsdek-
kende høyhastighetsnett i Norge i overskuelig framtid, og at bruk av kapasitet for langdistanse 
overføringer derfor må baseres på leie av forbindelser i de eksisterende nett. 

5.2 Prising i transportnettet 
Prisene på leide samband varierer med kapasitet og distanse. Det er vanskelig å skaffe en 
fullgod oversikt over hvilke priser som gjelder siden ingen operatører publiserer fullstendige 
prislister. Telenor er et unntak på 2 Mbit/s og 34 Mbit/s priser, hvor prisene er tilgjengelig 
gjennom et brukervennlig regneark på www.jara.no.  På høyere kapasiteter har vi estimert 
priser basert på informasjon fra flere ulike kilder, og disse estimatene må regnes som mer 
usikre enn kostnadene for 2 Mbit/s og 34 Mbit/s samband. 
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5.2.1 Prisforskjell for ulike kapasiteter 
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Figur 6. Estimert kostnad per Mbit/s per km for ulike kapasiteter. 

Fra figuren over er det klart at man reduserer kostnader per bit dramatisk ved å leie høye 
kapasiteter. Mens estimert kostnad per km for en Mbit/s er noen få kroner i et 622 Mbit/s 
samband, er tilsvarende kostnad nesten 60 kroner hvis man leier et 2 Mbit/s samband.  

 

5.2.2 Prisforskjell mellom ulike områder 

Telenor deler landets kommuner i 3 ulike soner for prising av 2 Mbit/s leide samband. 
Prisforskjellen mellom dyreste og billigste sone ligger på ca. 17%. For 34 Mbit/s samband er 
ikke prisen avhengig av sone. For høyere kapasiteter er prisforskjellen omtrent den samme. 
Figur 7 på neste side illustrerer forskjellen i estimert kostnad mellom ’4 store’ og ’25 store’, 
hvor ’4 store’ betyr samband mellom de 4 største byene og ’25 store’ betyr samband mellom de 
25 største byene. Forskjellen i pris er ca. 24%. Man ser også at kostnaden per kilometer går 
kraftig ned med lengre distanser.  
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Figur 7. Prisforskjell mellom ulike områder - transportnett 

Andre undersøkelser som Teleplan har gjennomført har vist at høye kostnader i transportnettet 
gjør bredbåndsbygging i grisgrendte strøk svært dyrt. En årsak til dette er at transportnett er 
noe dyrere per km i grisgrendte strøk, men den viktigste årsaken er at grisgrendte kommuner 
trenger mindre kapasitet og får derfor en mye høyere kostnad ’per bit’ enn sentrale strøk. Ved å 
samordne behov for kapasitet i transportnettet kan denne kostnaden reduseres betraktelig. 
Samordning kan skje på flere måter:  

• Kommunen samler opp aksesser fra sine institusjoner ett sted i kommunen og leier ett 
samband videre i transportnettet. 

• Flere kommuner slår seg sammen og spleiser på ett samband 

• Kommunen samarbeider med fylkeskommunale og statlige institusjoner i kommunen om 
leie av kapasitet i transportnettet 

• Kommunen forplikter alle kommunale institusjoner til en privat utbygger som også betjener 
privat- og bedriftsmarkedet 

Uansett hvilken metode som kommunene velger, vil dette redusere kostnader for transportnett 
sammenliknet med at hver institusjon må leie lange og dyre samband med liten kapasitet.  
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