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1. Bakgrunn
Nasjonale myndigheter:
-

Hele landet skal ha tilgang til gode og rimelige elektroniske
kommunikasjonstjenester. Virksom og bærekraftig konkurranse i markedene for
elektronisk kommunikasjon skal bidra til dette

-

Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en grunnleggende
forutsetning for digitalisering i alle deler av samfunnet. Disse tjenestene vil blant
annet få betydning for hvordan vi organiserer fremtidens helsetjenester, utdanning
og arbeidshverdag

-

Regjeringen har satt som mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om
bredbånd med minimum 100 Mbit/s innen 2020. Ved utgangen av 2018 hadde 82
prosent av husstandene dette tilbudet. På sikt skal alle ha tilbud om
høyhastighetsbredbånd. I 2018 var gjennomsnittshastigheten på norske private
bredbåndsabonnement over 100 Mbit/s

-

Økt konkurranse i mobilmarkedet vil gi lavere priser og større tjenesteinnovasjon.
Regjeringen har derfor satt som mål å legge til rette for tre fullverdige mobilnett. I
dag er det i overkant av 20 mobiloperatører i Norge med Telenor og Tela som de
største og dominerende.
Bredbåndsutbyggingsloven skal bidra til kostnadseffektiv etablering av
høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Loven trer i kraft 1. juli 2020 og
skal sikre tilgang til og informasjon om passiv fysisk infrastruktur og bygge- og
anleggsarbeider. Nkom etablerer og koordinerer en nettbasert sentral
informasjonstjeneste, har rollen som tvisteløsningsorgan og er tilsynsmyndighet.
Om utbygging med offentlig støtte:
https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-tilbredbandsutbygging
Informasjon om bredbåndsutbyggingsloven:
https://youtu.be/KhdJgyVETIw
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Trøndelag fylkeskommune
-

Fylkeskommune har totalansvar for tilrettelegging av bredbåndsutbygging. Dette
innebærer forvaltning av tilskuddsmidler, samt prioritering og gjennomføring av
utbyggingsprosjekter.

-

Områdene velges ut gjennom en studie av de offisielle dekningskartene for
bredbåndsdekning i Norge, samt i dialog med de aktuelle kommunene. I hovedsak
skal manglende bredbåndsdekning bygges etter de samme kriteriene som gjelder for
utbygging gjennom den såkalte NKOM-ordningen.

-

Prosjektene vil følge de samme krav og retningslinjer som gjelder NKOM-ordningen,
men forskjellen er at prosjektene finansieres av fylkeskommunale og/eller
kommunale midler alene.

-

Prosjektene skal lyses ut på Doffin, slik at det sikres konkurranse i gjennomføring av
prosjektene. Det vil være en teknologinøytral utlysning, som samtidig skal sikre en
fremtidsrettet og god kapasitet. Det blir også bli stilt krav om tredjeparts tilgang til
utbygd infrastruktur. Prosjektene vil bli gjennomført som fellesprosjekter i regi av
Fylkeskommunen, og lyst ut felles på Doffin/TED.

-

Trøndelag fylkeskommune har en aktiv rolle i utbygging av mobildekning der hvor det
ikke skjer noen utbygging i kommersiell regi. Det gjennomføres årlig flere prosjekter
som har som formål å øke mobildekningen i distriktene.

-

Utbygging gjennomføres i samarbeid med de aktuelle kommunene, Fylkesmannen og
netteierne (Telenor, Telia og Ice). Prosjektene koordineres og ledes av
fylkeskommunen, og det er kommunene som melder inn de områdene som de
ønsker å få vurdert i forhold til nye prosjekter. Ønske og behov om ny og forbedret
dekning i nye områder må meldes inn gjennom egen kommune.

-

Utbyggingen gjennomføres etter den såkalte Haga-modellen. Haga-modellen
innebærer at den aktuelle kommunen blir eier av mast og hytte. Leverandører og
operatører av både mobildekning og bredbånd kan søke kommunen om
innplassering som i utgangspunktet er gratis. Forutsetningen er at det er plass i hytte
og mast, samt at det utstyr som monteres ikke vil forstyrre eller interferere med
eksisterende utstyr.
Kostnader tilknyttet strømabonnement må avtales med allerede innplasserte
operatører, eller at det tegnes eget abonnement.
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Rennebu kommune:
Rennebu har de siste årene vært offensiv og bidratt med økonomisk støtte til flere
utbyggingsprosjekter innen mobil- og bredbånd. Dette betyr at vi i store deler av kommunen har hatt
et tilfredsstillende bredbåndsnett så langt. Utviklingen går svært raskt innenfor bruk av
datateknologi, også innen nye bruksområder, slik at behovet for oppgradering er stort. Innen
mobildekning gjenstår bare mindre områder i bebygde strøk som ikke har tilfredsstillende dekning.
Fokuset på mobildekning kan derfor i større grad dreies mot områder med fritidsbebyggelse og
turområder, også i fjellet.

1.1 Bredbånd
Selv med utbygginger de fleste steder i kommunen er det fortsatt store lokale forskjeller på kvalitet
og hastighet. Noen utbygginger har skjedd uten kommunal prioritering og medfinansiering, men de
fleste prosjekter er utbygd med offentlig støtte fra stat/fylke og kommune.
I og med at dagens tilbud er av svært varierende kvalitet har flere områder behov for utbygging,
supplering og oppgradering. Den raske utviklingen som skjer innen digitale muligheter og løsninger
gjør at behovet for kvalitet og hastighet endres kontinuerlig.

1.2 Mobil
Mobildekningen er betydelig forbedret de siste årene. Det er først og fremst de to store aktørene
som løser det meste i områder med fast bosetting, langs sentralt veinett, jernbane og områder med
mye fritidsbebyggelse.
Unntaksvis finnes fortsatt sentrale områder og hytteområder med dårlig dekning. Dagens mobilnett,
4G og 5G, kan også i områder som ikke har annet akseptabelt bredbåndstilbud være et alternativ til
datatrafikk (bredbånd). Største ulempen med bredbåndsløsninger via mobilnettet er varierende
hastighet etter hvor mange som er oppkoblet og at det normalt er kvotebelagt.
Rennebu sau og geit har tatt initiativ til å få utredet muligheten til å ta i bruk ny teknologi til sporing
og registrering av beitedyr i utmark. Dette kan bety en langt sikrere og mer effektiv bruk av
beiteressursene. Som en beitebruker uttaler; «Med en god oversikt kan vi bruke tida til å hente dyr
som er på avveie framfor tidkrevende leting». Internet of things (IoT) er et eksempel på slik
teknologi. Dette krever imidlertid mobildekning i de aktuelle områdene, men også annen teknologi
som ikke baserer seg på mobilnettet bør prøves ut.

1.3 Endringer og behov
Covid 19 og nedstenging av samfunnet har aktualisert problemstillingen med mobil- og
bredbåndskvaliteten. Blant annet førte dette til et utstrakt bruk av hjemmekontor med nettmøter og
krav til god digital kommunikasjon. Bruk av ulike nettløsninger vil sannsynligvis komme raskere og bli
mer utstrakt på grunn av denne situasjonen. Økt bruk av hjemmekontor med jobbing fra
fritidsboliger og hytter er en annen utvikling vi må ta innover oss.
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For å få en bedre oversikt over status og ha et bedre grunnlag for å prioritere områder for videre
utbygging utarbeides denne planen. For at innbyggerne skal kunne ta del i og bruke den stadig mer
omfattende digitaliseringen i samfunnet er det grunnleggende viktig at infrastrukturen er på plass og
av god nok kvalitet. Både privat og offentlig sektor utvikler og tar i bruk stadig nye løsninger for å
kommunisere med kunder og innbyggere. Skal slike systemer komme til sin rett og bli effektive
kreves det at bredbånds- og mobilnettet har nok kapasitet og høy kvalitet i alle deler av kommunen.

2. Mål for Rennebu
2.1 Bredbånd
Rennebu ønsker å være på høyde med utviklingen og vil bidra med tilrettelegging og om
nødvendig bidra med økonomisk støtte for utbygging i områder som ikke løses med kun
kommersiell utbygging. Oppgradering og utbygging av god infrastruktur for å møte
innbyggerne og andre som oppholder seg i kommunen sitt behov, bidrar til økt livskvalitet.
Det er også sannsynlig at med godt utbygd bredbånd med god kvalitet vil flere bruke
fritidsboliger og hytter i større grad.
Det vil være effektivt å se på dekningen, og mulig utbygging av ulike bredbåndsløsninger og
mobilutbygginger samlet. 4G og 5G mobilnett kan være egnet og ha kapasitet til å være et
supplement for datatrafikk på kort sikt i områder med krevende utbygging med annen teknologi.
Målet er at kommende utbygginger i størst mulig grad skal skje med fiberbasert bredbånd.

Hvorfor er fiberbasert et mål?
Fiber er den mest stabile løsningen.
Fiber har i prinsippet ingen begrensninger på hastighet og har rask responstid.
Behovet for økt kapasitet på bredbåndsnettet øker raskt.
Fiber er den teknologien vi kjenner i dag som best møter framtidas behov.
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Mål innen 2026:
o Næringslivet
Fiberbasert bredbånd

o Husstander med fastboende
Fiberbasert bredbånd eller løsning med minimum 100 mbit/s nedstrøms
kapasitet

o Fritidsboliger og hytter
Bredbånd med minimum 30 mbit/s nedstrøms kapasitet. I større
hyttefelt er målet utbygging med fiberløsning.

2.2 Mobil
Et godt utbygd mobilnett er i tillegg til privat bruk for innbyggere og besøkende også være viktig for
alle typer næringsliv. Rennebu har mange attraktive utfartsområder som typisk ligger i tynt befolkede
områder og i fjellet hvor ivaretakelse av sikkerhet er viktig faktor for prioriteringer for kommende
utbygginger for mobilnettet.

Mål innen 2026:
o Det skal være god dekning for både tale og datanedlasting i områder der folk bor
jobber og oppholder seg. Innen næringslivet er det rask utvikling på ulike systemer
som er nyttig for bruk også innen næringslivet, eksempelvis Internet of things «IoT».
o Spesifisert målsetting:
Mobildekning med 4G eller 5G til:
- Alle fastboende
- Alle næringsvirksomheter
- Minimum 99% av fritidsboliger og hytter
- Prioritere viktige beiteområder for husdyr og rein
- Prioritere viktige turområder
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3. Status og oversikt
Bredbåndsdekning registrert av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 2020
Tegnforklaring: Røde prikker er under gitte hastighet. Sorte prikker ligger over gitt nivå.

7

8

9

10

Kjent Bredbåndutbygging registrert siste 10 år
Stamnan – Mærk bru
Område: Flågrenda til Mærk bru (øst og nord for Orkla)
Utbygger: Telenor
Type VDSL
Hastighet: Forventet min. 30 Mbit/s
Område: Grøtte gård – Mærk bru (sør og vest for Orkla)
Utbygger: Vitnett
Type: Fiber og radio-/trådløs teknologi
Hastighet: Forventet min 100 Mbit/s på fiber og min. *30 Mbit/s på radio/trådløs teknologi

Berkåk
Utbygger: Get (tidligere Loqal) og Vitnett m/flere har bygget ut forskjellige
typer bredbåndsløsninger i området Berkåk. Vitnett har i tillegg etablert et
tilbud med radio-/trådløs teknologi
Type: Fiber og *radio-/trådløs teknologi
Hastighet: Opptil ca 400 Mbit/s på fiber og forventet min. ca 30 Mbit/s *radio/trådløs teknologi

Sør for Berkåk
Innset, Ulsberg og Rennebuskogen
Utbygger: Vitnett
Type: radio-/trådløs teknologi
Hastighet: Forventet min. *30 Mbit/s

Nord for Berkåk
Nordskogen og berkåksområdet
Utbygger: Vitnett
Type: : radio-/trådløs teknologi
Hastighet: Forventet min *30/Mbit/s

Nerskogen
Vitnett har bygget ut tilbud med *radio-/trådløs teknologi på Nerskogen uten
offentlig støtte..
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Grindal
Svorka bredbånd bygger ut fiber i området Grindal i 2020/21. Dette er så langt
det siste prosjektet Rennebu kommune har gitt økonomisk støtte til
Kontraktene mellom Svorka, Trøndelag fylkeskommune og Rennebu
kommune ble undertegnet i 2019.

Store deler av kommunen har tilbud om bredbånd, men med svært variabel
kvalitet. Radioløsninger fungerer bare ved fri sikt og lokal vegetasjon gjør at
dette tilbudet i store deler av kommunen ikke gir tilstrekkelig kvalitet.
*Erfaringene viser at radio-/trådløs teknologi har svært varierende hastigheter
og det er ingen garanti for at slike løsninger faktisk er et reelt tilbud. I tillegg
varierer hastigheten etter hvor mange brukere som er oppkoblet mot samme
sender samtidig.

Annet
*mobilt bredbånd fra forskjellige leverandører er brukt i områder som ikke
har annet tilbud. De fleste slike løsninger er kvotebelagte og er derfor for
mange ikke et godt nok alternativ.

Mobilutbygging med offentlig tilskudd
Gråhø
Mobilsender i regi Telia etablert på Gråhø i 2013 som dekker området Plassen,
Innerdalen og omegn på Innset. Offentlig og privat medfinansiering. Dette var en 3G
sender med bra dekning, men etter ombygging til 4G i 2018 er signalene blitt svært
mye dårligere. Telia har gjennomført kontroll av sendeutstyr og dekningstest høsten
2020, men melder at de ikke kan gjøre noe mer.

Åsgrenda - Grindal
Mobilsender i regi Telenor etablert ved Åsgrenda på Grindal i 2015.
Offentlig medfinansiering.

Jøldalsveien
Mobilsender i regi Telenor etablert 2019 ved Jøldalsveien. Dekning til hytteområder i
Rennebu og Meldal i tillegg til utfartsområder ved Jøldalen og omegn.
I 2020 monterte også Telia utstyr i samme mast.
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4. Brukerstatus med registreringer og faktisk kvalitet
Teoretisk dekning og hastighet er i flere områder ikke i samsvar med faktiske
opplevelser for brukerne. Dette kan skyldes utstyr og mangelfull oppkopling lokalt og
som kan løses med veiledning, men oftest andre forhold som brukerne ikke har
påvirkning på.
Spesielt er radiobaserte løsninger sårbart for lokale forhold som utfordrende terreng
og vegetasjon som skjermer for radiosignaler.
I tillegg er noen områder med teknologi som ikke lenger vedlikeholdes og må derfor
erstattes med andre løsninger.
Et annet viktig moment er økte behov og forventninger til hastighet. I praksis vil
framtidige utbygginger i langt større grad baseres på fiber eller annen teknologi med
stabil nedlastningshastighet på minimum 100 mbit/s for næringsliv og husholdninger
med fast bosetting.
Våren 2020 ble det lagt ut en invitasjon på kommunens nettside og facebookside
hvor brukerne ble invitert til å foreta egne målinger etter en veiledning og skjema. I
alt ble det mottatt 24 skjema med målinger og i tillegg et titalls andre
tilbakemeldinger via e-post, telefoner mv.

5. Utbyggingsområder
Rennebu kommune skal være en pådriver, tilrettelegger og tilskuddsyter. Det er
kommersielle aktører som står for utbygging og drift.
For å verifisere og prioritere områder som søkes utbygd med offentlig støtte er
oversikten bygget på registreringer, henvendelser og lokalkunnskap. Det er svært
krevende å få en oversikt som fanger opp alle tilfeller med svake eller dårlige forhold.
Prioriteringen blir derfor i stor grad bygget på tilgjengelige kart fra Nkom supplert
med tilbakemeldinger fra innbyggere, brukere av fritidshus og næringsliv. Innsendte
registreringer på hastighet målt av brukerne og andre innspill tillegges vekt ved
prioriteringer av nye områder som søkes utbygd. Det kan også slåes fast at tidligere
utbygginger, både til bredbånd og mobil som er støttet av Rennebu kommune, har i
dag varierende kvalitet og dekningsgrad.
Dette har sammenheng med at trådløse alternativer med radiosendere ikke dekker
som ønsket på grunn av lokale terrengforhold og vegetasjon og vi har eksempel på en
mobilsender som har fått dårligere dekning etter at 3G ble koblet ned.
Områder som tidligere er innspilt til Trøndelag fylkeskommune og ennå ikke er
realisert vil komme først i prioriteringen.
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DEL 2
Rulleres årlig

5.1 Prioritering
Bredbånd
Prioriteringer er synliggjort på kart (nedenfor) og bygger på registreringer fra Nkom,
innspill fra brukere og en totalvurdering basert på kontakt med leverandører og
lokalkunnskap.
Telenor planlegger å legge ned sitt kobbernett innen utløpet av 2022. Dette vil ha
konsekvenser for områder med bruk av kobbernett som eksempelvis kunder som er
tilknyttet med VDSL fra Flågrenda til Voll på nord og østsida av Orkla. Det var Telenor
som bygde ut med VDSL og kunder som mister sitt tilbud via kobbernettet tilbys i stor
grad kun mobilt bredbånd som erstatning. Det er i dette området derfor behov for
oppgradering og her ligger det godt til rette for erstatning med fiber.

Når områder prioriteres for utbygging av Rennebu kommune blir detaljert avgrensing
av områdene gjort. Dette medfører også detaljert registrering av næringsaktører,
antall husstander med fastboende og eventuelt fritidsboliger/hytter.
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Mobil
1. Søndre del av Innset med Tysksæter og Innerdalen*
2. Området fra Vangseng ved Fv 6508/502 og området Flå ved Fv 700
3. Turområder som mangler dekning. Ikke geografisk spesifisert.
*I dag har Telia mast på Gråhø som i utgangspunktet skal dekke dette området. Etter
at 3G ble erstattet av 4G i 2018 er dekningen blitt vesentlig dårligere. Telia jobber
med saken og hvis dette løses faller prioriteringen bort
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5.2 Omfang
Omfanget av igangsetting av utbyggingsprosjekter avhenger av:
o Årlig budsjett og vedtak av kommunen
o Prioritering av prosjekt i Trøndelag fylkeskommune
o Interesse fra utbyggere og landing av kontrakter.

5.3 Framdrift
Framdrift av prioriterte prosjekter er avhengig av fylkeskommunens og kommunens
årlige økonomiske rammer. Målet er i henhold til pkt 2.

6. Kostnader
Kostnader kan variere betydelig. For bredbånd vil type utbygging (fiber, radio mv.) og
topografi ha størst betydning. Det sier seg selv at i områder med spredt bebyggelse
vil det være mindre attraktivt med ren kommersiell utbygging og offentlig tilskudd vil
ha større betydning for om prosjekter blir realisert.
For bygging av mobilsendere vil potensielt kundegrunnlag ha størst betydning. For
etablering av mobilmast med utstyr vil det i usentrale strøk som i fjellområder være
tilførsel av strøm som utgjør den største kostnaden. 5G krever også fiber til mast.

7. Finansiering
Utbygging av bredbånd i områder med potensielt stort kundegrunnlag skjer utbygginger
gjerne kommersielt. I områder med mer spredt bebyggelse vil det være aktuelt å vurdere
utbygging med offentlig støtte.
For mobilutbygging skjer utbygging i bebygde områder og langs viktige ferdselsårer for det
aller meste rent kommersielt. I områder hvor offentlig tilskudd er utløsende skjer de fleste
utbygginger etter «Haga-modellen» hvor det offentlig finansierer hytte og mast i samarbeid
med operatør.
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