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Venter på graveforskrift Blåblå regjering lover fortgang

428 kommuner med ulike graveregler hindrer fiberutbygging

Fiber-Norge i grøften
TELEKOM: Det kan koste 200-300 kroner å legge én meter

med fiberkabel – eller 4.000 kroner. Ulike kommunale
graveregler skaper et umulig regime for fiberutbyggerne.
Sven Chr. Stenvaag
sven.stenvaag@finansavisen.no

– Store deler av Norge trenger å få
bygget eller oppgradert fibernettet.
Det gjelder private boliger, næringsbygg og ikke minst mobilmastene,
sier Per Morten Torvildsen i Broadnet.
Den forferdelige brannen i
Lærdal forrige helg viste med all
tydelighet hvor sårbart og samfunnskritisk mobilnettet er. Og
frem til hver mobilmast må det gå
fiberkabler.
– Og det må være mer enn én
føringsvei frem, sånn at ikke all trafikk blir brutt hvis det blir brudd på
linjen, påpeker han.
– Og hva er det som hindrer en
storstilt fiberutbygging slik at dette
kommer på plass?
– Klare og enhetlige regler for
hvordan det skal bygges fiber. I dag
er teleinfrastrukturen ikke del av
noe lovverk, i motsetning til strøm
og vann.
– Og det medfører at...?
– At vi har måtte forholde oss til
176 ulike saksbehandlingsregimer i
de 176 kommunene vi har bygget fiber de siste to årene, sier Torvildsen.

Kostnaden ved å legge fiber kan
derfor variere med opptil 1.500 prosent. Forskjellene går på hvor dypt
man skal grave for å legge kabler,
hvor bredt man må asfaltere på
toppen, hvilke kostnader som skal
dekkes av hvem, søknadsprosessen
– for å nevne noe.
– Noen kommuner krever at du
graver deg ned fire meter i bakken.
Andre steder kjører du helt enkelt en
freser i asfaltkanten, og tetter igjen i
bakkant. Da kan du legge flere kilometer med fiber på én dag, forteller
Broadnets operasjonelle direktør.

Forskrift uten mening
Dagens såkalte «graveforskrift» gir
knapt noen føringer for hvordan
fiber og annen infrastruktur skal
graves ned i veien, og preges av formuleringer som denne:
«Veier skal sikre fremkommelighet på en trygg måte, men kan også
brukes for å føre frem annen infrastruktur, for eksempel bredbånd til
folket».
I mangel av føringer for hvordan fiber skal graves ned i veien,
har hver kommune lagd sine egne

– GANSKE RASKT: Statssekretær
Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet. 
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regler. Dermed må fiberutbyggerne
forholde seg til 428 ulike «graveforskrifter» om de vil dekke Norge
med bredbånd.
– Gravingen utgjør 80-90 prosent av kostnaden ved å legge høyhastighetsbredbånd. Mangelen på
en enhetlig forskrift gjør at det blir
veldig mye dyrere å legge fiber, men
også at du får ekstremt lange og variable leveringstider.
Helt enkelt er det to ting som må
på plass:
 Et felles regelverk for alle kommuner

 Et rimelig krav til gravedybde
Den rød-grønne regjeringen
somlet med en etterlengtet graveforskrift helt fra 2007 til rett før de
gikk av. Og da tidligere samferdselsminister Marit Arnstad endelig presenterte sitt forslag til en forskrift i
oktober i fjor, var skuffelsen enorm.
Forskrifter gjaldt bare riksveier, og
bredbåndsutbyggerne var like langt.
– Etter snart fem års saksbehandling er det oppsiktsvekkende at
det legges frem en svært svak og utydelig forskrift. Den er rett og slett et
trist testamente over sittende regje-

VENTER: Gi oss en enhetlig graveforskrift i Norge, er det eneste Broadnet-sjef
Martin Lippert (t.v.) og operasjonell direktør Per Morten Torvildsen ber om. 
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rings manglende bredbåndspolitikk,
sa Per Morten Hoff i IKT-Norge til
Finansavisen.
Men nå lover statssekretær Bård
Hoksrud (FrP) handling. Den blåblå
regjeringens mål en minst 100 megabit per sekund.

Stor frustrasjon
– Kommunene skjønner at folk
krever bredbånd, mener samferdselsministeren. Han sier at nye graveregler kommer «ganske raskt».
– Vi har stor forståelse for at det
er frustrasjon rundt graveforskrif-

