
Samarbeid og “løsninger” , for kostnadseffektiv utbygging av fibernett i Norge

Geoforum 21-22.01.2019



Fakta om Broadnet

• Ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter og operatører

• Markedsledende innen internett over fiber, IP VPN og ethernet

• Står for ca. 25 % av all datatrafikken i bedriftsmarkedet

• Best for din bedrift: 42.000 kvalitetsbevisste bedriftskunder

• Ca 50.000 private kunder via fiber (økende) , og  40.000 private via kobber 
(synkende)

• Suveren dekning: 40 000 km fibernett

• 450 ansatte med hovedkontor på IT Fornebu

• Eies av EQT – Nord-Europas ledende private equity-selskap



Noen av våre større kunder.



• Vårt nett består av 40.000 
kilometer med fiber som knytter 
sammen over 90 norske byer fra 
nord til sør

• Vi klargjør nettet for fremtiden 
med en betydelig oppgradering av 
vårt landsdekkende fibernett.

• Dette gir et nett med svært høy 
hastighet, suveren dekning, 
ubegrenset kapasitet og 
markedsledende sikkerhet –
Norges råeste nett

Norges råeste fibernett
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Hvis vi zoomer litt lenger inn i Norgeskartet, kan nettet se slik ut lokalt. 
Broadnets fiberinfrastruktur i sentrale deler av Tromsø Kommune.



Utfordringer og muligheter
• Broadnet eier og forvalter et landsdekkende fibernett.

- Dette fibernettet ønsker Broadnet å kunne utvikle, ved bl.a å bygge nytt fibernett i nye områder

• Det er flere utfordringer knyttet til dette:
- Bl.a  forskjellige graveregimer,i de ulike kommunene i Norge. 
- Dette håper vi nå skal endres etterhvert.- Kommune sammenslåing ♫
- Men like viktig er den nye Graveforskriften for veigrunn som kom i 2018

• Hoved utfordringen er allikevel knyttet de generelle gravekostnadene, uavhenig av ulike graveregimer
- Ledingseiere (fibernett) søker derfor alltid  å unngå graving, hvis det er mulig 
- Dette gjør at vi som datacom leveradør,  i stor grad søker å samarbeide med andre aktører, når det gjelder 

føringsveier for fibernett.

• I dette bildet er det noe aktører, som har fått/tatt ☼ en om en noe uformelt samfunnsrolle. 
- Her kan jeg nevne Statnett – Banenor og tildels SVV.
- Disse er da aktuelle å samabeide med, når det er snakk om etablering av nytt Corenett (knytte sammen byer 

og regioner)
- Mange kommunerlegger også rør for fremføring av fiber, i forbindelse med kommunale VA og veiprosjekter/

gang og sykkelveier.
- Dette bidrar nå til enklere og rimeligere fremføring lokalt.
- Vi ledingseiere søker derfor samarbeid  med Kommuner og Kommunale etater/i større Kommuner,  om 

tilgang til kjøp av brukrett i etablerter føringsveier, og samarbeid om bygging av fibernett i kommunene.

Til tross for dette, så graver vi forsatt mye selv.
- Utfordringen er å klare å redusere kostnadene i dette, uten å redusere kvaliteten på arbeidet, og samtidig 

oppfylle de krav som er satt til oss som ledningseiere gjennom den nye graveforskriften for offentlig veigrunn.



Kartutsnittet viser et typisk handel og industriområde.
Her har Broadnet bygget ut fibernett til de fleste adresser/bedrifter

For å få lønnsomhet i å bygge ut fiberaksessnett i slike områder, så trenger vi å være på lag med både 
offentlige og private infrastruktureiere.
Det er ofte langt i mellom hvert bygg, og ikke så sjelden  kun 1 potensiell kunde i hvert bygg.
Slik utbygging meget kostbart, uansett hvordan man gjør det. Hvordan kan vi redusere kostnadene?



Koordinert graving?
Er det løsningen på problemene?

• Både veiholdere/grunneiere og fiberutbygger, ønsker minst mulig graving.

• Graving er dyrt for kabelaktørene, og forringer veier/veigrunn for veiholder.

• Hvordan kunne løse dette til beste for alle parter ?

• Koordinert graving er et tema som har vært på dagsorden i mange år. 
- De fleste større kommuner har et eller annet krav, med formål om å ivareta  koordinering av 

graving. 

- Geomatikk har sin løsning som flere større kommuner har innført de siste årene. 

- Utfordringene med å få en vesentlig effekt . Iforhold til  antall gravinger er imidlertid stor.

- Bakgrunn for det er grunnet i flere årsaker. 

- Krav til lønnsomhet,  hos de kommersielle aktørene, slik som f.eks Broadnet.

- Er det ikke et konkret behov til stede, når en forespørsel om koordinering kommer, så skal 
det mye til at vi blir med i prosjektet.

- Dette må derfor kunne løses på en smidigere  måte.
- De fleste av de større fiberaktørene,  har lenge hatt et ønske å kunne forhåndskoordinere 

seg i forhold til graving i offentlig veigrunn.

- Dette har vært diskutert med bl.a  BYM i Oslo , men er ikke blitt løst, og foreløpig lagt på is

- Vi håper derfor å kunne komme igang med dette igjen, når den nye graveforskriften har blitt 
innarbeidet og «godkjent» av begge «sider»



Alternativer til konvensjonell graving i veigrunn og fortau ?

• Det er opp gjennom årene blitt utviklet alternative metoder til graving, for fremføring av fiberkabler. 
• Microtrenching er vel det alternativet som peker seg ut, som et det beste av disse. 

• Veimyndighetene dessverre  svært delt i synet på denne metoden.
• Noen kommuner applauderer denne metoden, mens andre kommuner tillater ikke 

Microtrenching i det hele tatt.
• Begrunnelsene for det,  mener vi er tatt på sviktende grunnlag,  med bakgrunn erfaringer fra 

en tid hvor Microtrenching var på et forsøk stadie.
• Utviklingen har har tatt store steg de sitse årene. 

• Det gjelder spesielt fugemassen, som som limer sammen asfalten i fugesporet.



Før microtrenching ☼☺



Etter microtrenching €£ ?
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Hva med fremtiden ?
• Den nye graveforskriften fastsetter at offentlig veigrunn, skal være tilgjengelig for 

fremføring av rør og kabler. 
• Alle som vil bruke offentlig veigrunn til fremføring av rør og kabler, skal behandles på lik linje. 
• Når dette synker inn og aksepteres av alle veiholdere, så tror vi at graveforskriften vil kunne 

legge til rette for en enklere og mer forutsigbar virkelighet for alle.
• Fremtiden vil da bli som på bildet under.



Takk for oppmerksomheten

Jostein Solheim


